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 تقديم

 
، ولذلك تحرص الجامعات تكزات العملية التعليمية الناجعةالكتاب الجامعي من أهم مر  يعد   

ومؤسسات التعليم العالي على استثمار نتائج التقويم الشامل للخطط الدراسية والبرامج 
وتحسين جودته باستمرار ليرقى إلى مستوى األهداف  ،وتحديث مضامينه ،طويرهالتعليمية في ت

 .االستراتيجية،اآلنية والمستقبلية، للمشروع العلمي والتعليمي المعتمد 
 
وتماشيًًًًا مع هذا التوجه وبتوجيهات من مجلس أمناء الكلية برئاسة السيد جمعة الماجد   

ديمية لتحسين لكتاب الجامعي  حسب المعايير األكااعتمدت الكلية مشروع التطوير الشامل ل
، وجعله وسيلة تعليمية ناجعة لتجاوز كثير من المعوقات التي تعترض جودة الكتاب المقرر

سبيل األستاذ و الطالب  معًًا؛ تلك المعوقات الناتجة عن عدم االنسجام بين الكتاب المقرر الذي 
ادة التعليمية الواردة في التوصيف األكاديمي ومفردات الم  ،تقتنيه الكلية من دور النشر

 . للمقررات  الدراسية
 
لمؤلف من قبل أعضاء هيئة التدريس، وهو البديل وتأسيسًًا على ذلك فإنَّ الكتاب الجامعي ا  

شكل لهذا الغرض، يكون أكثر ، في إطار لجان دائمة منبثقة عن األقسام العلمية  ُتالمتوخى
ملية فسه؛ إذ سيساعد على انتظام العية والفاعلية في الوقت نبالموضوع واقعية، ويتميز

 .، ويحقق التوافق المنهجي بين مكونات البرنامج التعليميالتعليمية، ويعزز استقرارها
يسهم الجميع في إثراء  هذا المشروع الطموح  بالتفاعل اإليجابي  وبتقديم  وأملنا كبير في أْن 

،  من أجل الرقي  به إلى المستوى العلمي الذي ف المتوخاة منهناءة لنحقق األهداالمالحظات الب
 . ننشده جميعًًا

 الدكتور محمد عبد الرحمن 
 مدير كلية الدراسات اإلسالمية والعربية دبي
 .رئيس مشروع  الكتاب الجامعي
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 :مقدمة

 
 اواعيًً ادراكًًإ ، بخاصة اإلنسانية ، والعلوم س المعرفي والمنهجي للعلوم بعامةيقتضي التأسي   

ان سواء أكمسار تشكلها، يللمتغيرات الطارئة ف اعميًق اوفهمًً، لمنطلقاتها النظرية األساسية
 .، أم كان على مستوى اإلجراء التطبيقيذلك على مستوى التأسيس النظري

  
 ادف إالَّواله ِسسََّؤالُم يال يرقى إلى مستوى التفكير العلم ينجاز فكرإ ّيأ ومما الريب فيه هو أنَّ  

 :بتوافر ثالثة مرتكزات أساسية 
 

 يالذ ي، اإلطار النظربالمرجعية، ههنا ينعن ي؛البحث العلم ُرطَِّؤُت يالمرجعية المعرفية الت  :أواًل 
 يم األدوات العلمية والمنهجية الكافية إليجاد إجابات علمية دقيقة للتساؤالت االفتراضية التيقدِّ

 .اإلنسانية ةالثقاف يوالمنهجية الكبرى ف ليات العلميةاتثيرها اإلشك
 

 يعليه شرعية االنتماء إلى حقل علم يِفْضوُت ي،البحث العلم ُززَِّعُت يالمفاهيم واالصطالحات الت :ثانيا
المعرفة اإلنسانية  عالمإلى  ي، ينتمالوقت نفسه يف يوإجرائ ينجاز نظرإ، من حيث هو معين

 . الشاملة
 

الواقع الفعلي  يآليات تفعيل المعطيات النظرية ف يتتبدى ف يطبيقية التاإلجراءات الت :ثالثًا 
 .إخراج المعرفة من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل  يأ ؛للخبرة اإلنسانية 

 

مع  ياكتساب مهارة التفاعل الواع ياكتساب المعرفة اللسانية العالمية يستدع نَّإومن ههنا ف 
إدراك منطلقاتها المنهجية، وتمثل مفاهيمها  التفاعل على مستوى ن هذاا، سواء أكهذه المعرفة
ا  لترقية هادًف اتوظيف معطياتها النظرية واستثمارها استثمارًً ، أم كان على مستوىواصطالحاتها

 .الثقافة اللسانية  العربية المعاصرة  يف يالمنهج يالوع
 
التعامل مع المعرفة  يبيلين اثنين فنسلك س يمكن لنا أْن يا على هذا التوجه المنهجوتأسيسًً 

 :اللسانية العالمية 
 

 ةبيئتها العلمية والثقافي ييسمح لنا هذا السبيل بفهم المعرفة ف :سبيل الفهم واإلدراك 
 . ة دون تحييد أو تغييب أو إقصاء األصلي
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النظرية ات زكرتللم يالواع هذا السبيل االنتقاء واالختيار ييقتض :ثمارتسبيل التوظيف واالس

للمعرفة اللسانية  يالعرب يلقتلدى الم يوالمنهج يالعلم يترقية الوع يف ُمِهْسُت يالفاعلة الت
 .الوافدة 

 

، والحضارية ة، بكل مكوناته الثقافيالمعاصر يالفكر العرب ياللسانيات ف نَّإف هذا المنطلقومن 
الستيعاب النظرية اللسانية   عميق يعلم يبوع يالعالم ياللسان إنجازات الفكرتستقطب  يجب أْن

األصيل  يللتراث العرب يللرصيد المعرف ي، واستلهام الجوهر العلما من جهةا واعيًًالعالمية استيعابًً
 .من جهة أخرى 

 
والتقاطع بين  ي،تهيئة األرضية المنهجية لهذا التالق يالمعاصر ف يفق العقل العربإذا ُو  

عن طريق الترجمة وتحويل  ي،السلب يقل من مرحلة التلقا سينته حتمًًنَّإف، مرجعيتين فكريتين
للمضامين ، الوقت نفسه  يواإلرسال الكثيف والدائم ف إلى مرحلة المشاركة والحضور، المعرفة

لمرتكزاته الفاعلة  يوالتفعيل اإلجرائ ي،عن طريق التأصيل المعرف يالعرب يالعلمية للتراث اللسان
 . يلعالما يترقية الخطاب العلم يليسهم ف

 
ا إلى التفكير ه يسعى أساسًًنَّإنحن بشأنه ، من حيث  يرحاب هذا االهتمام يندرج هذا البحث الذ يف  

لسانية عربية معاصرة ، وذلك بامتالك جميع األدوات  ةوضع أرضية أولية إلمكانية وجود ثقاف يف
 . يالعرب ئلدى القارلتكوين كفاية لسانية   ،واآلليات المنهجية الكافية، العلمية الالزمة 

 
حولي للمسار الت يا على التعقب المرحلتوخينا من أجل تحقيق ذلك منهجية محددة ترتكز أساسًً   

هذا المسار ، مع الحرص الشديد  يوالوقوف عند أهم المعالم البارزة ف ،للنظرية اللسانية  المعاصرة
ظل المقاربة العلمية للظاهرة  يللمعطيات النظرية المتوافرة ف يوالتقص يالتحر يعلى الدقة ف

 .ة والداللية يالصوتية والتركيب :اللغوية بكل مستوياتها
 
 
 :ا يستمد أصوله المعرفية من مرجعيتين اثنتيناعتمدنا ، لتحقيق األهداف المتوخاة ، منهجًً  

ه أو اتجا يإقصاء أ دونوالفكرية  ةالنظرية اللسانية العالمية بكل توجهاتها الفلسفي :إحداهما 
 .امدرسة من المدارس اللسانية المعروفة عالميًً

 
 .ةاللغوية والبالغية والفلسفيو الدينيةالتراث اللساني العربي بكل روافده  :واألخرى 
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يجد  يه مشروع يهدف إلى إيجاد مناخ علمنَّإ، من حيث كتاباألهداف المنشودة من هذا ال يتستدع  

في نس امنهج متج اعتماد ،أسس المعرفة اللسانيةتشكيل العربي األدوات الكافية ل ئفيه القار
 . إجراءاته التطبيقية من جهة أخرى  يمنطلقاته النظرية من جهة ، وف

 
 : قسمين، تتبدى معالمه فى  كتابنجاز هذا الإ ي، فالقد سلكنا  سبياًل منهجيًً  
 

،من لفكر اللساني المعاصرلتشكل ا يتناولنا فيه اإلطار النظر األسس والمفاهيم ،  :القسم األول
 .والمفاهيم واالصطالحات واإلجراءات التطبيقية  ،حيث المرجعية النظرية

 
 المباحث:القسم الثاني 

 
،والدراسة واإلجرائي للدراسة الصوتية بعامة يالمجال النظرهذا المبحث يتناول  :صوتىالمبحث ال أ ـ 

  .جية والفيزيائية والوظيفية، بجميع مستوياتها الفيزيولوالصوتية العربية بخاصة
ين في يتتأسس األرضية النظرية لهذا المبحث على جهود الدارسين اللسان :تركيبي المبحث  ال ب ـ 

مجال وصف البنية التركيبية وتحليلها لمعرفة اآللية الضمنية للعالقات الوظيفية القائمة بين 
 .اإلنسانية   ةالثقاف يتشكيل الخطاب المنجز ف يالعناصر اللسانية  ف

 الحديثة،يتعلق هذا المبحث بالمقاربة العلمية للداللة في ظل النظرية  الداللية  :يداللالمبحث ال ج ـ
علماء اللغة والبالغة واألصول ) األقدمينرسين العرب امع الحرص الشديد على اإليماءة إلى جهود الد

بحث في الخصائص البيانية واإلبالغية للخطاب ، ا في الا لم يألوا جهدًًهم جميعًًنَّإ، إذ ... ( والفالسفة 
ا بالداللة ، وهو األمر الذي جعلهم يفردون مباحث شتى في مدوناتهم الكبرى ن اهتمامهم شديدًًافك

مستوى النظرية  هذه المباحث إلىترقى  ،تفي في مجملها بمتطلبات الدال والمدلول على حد سواء 
 .الداللية المعاصرة 

 

العربي  ئيجد القار تحقيق الغاية المنشودة من هذه المباحث مكتملة ، نأمل أْن يورغبة منا ف  
ئة األرضية إلمكانية يمؤونة لته هيكفي ، في هذا الجهد المتواضع مابعامة، والطالب المتعلم بخاصة

أصولها من المرتكزات الفاعلة  الوقت نفسه ، تستمد ياكتسابه كفاية لسانية  حديثة وأصيلة ف
الفكري العربي أواًل ، ومن النتائج العلمية المحققة على مستوى الفكر اللساني العالمي  للموروث

 .اثانيًً
 

 03/5/2302في . دبي                                                                                                                                                
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 األسس والمفاهيم: القسم األول 

 

 (.مرحلة ما قبل اللسانيات)التأسيس التاريخي: أواًل

 

 .تأسيس المفاهيم واالصطالحات: ثانيًًا

 

 .للسانيات واإلجرائيالتأسيس النظري :ثالثًًا

 

 .المسار والتحولالمدارس اللسانية،:رابعًًا

 

 .المقاربات اللسانية الخارجية :خامسًًا
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 اتلسانيلا

Linguistics /Linguistique 
 

 

   :( مرحلة ما قبل اللسانيات )التأسيس التاريخي:   أواًل
  
 

وجد اإلنسان يف هذا الكون انتبه إىل هذه  أْن منذ، ية تفكري قديم بقدم اإلنسان نفسهالتفكري يف الظاهرة اللغو إنَّ  

ومنها ، ما يتعلق  بأصل النشأةاألسئلة  من هذه ،كثري من األسئلةالالظاهرة اليت تالزم وجوده، وطرح بشأنها 

مرجعية  فكّونت،ويف أشكال متجددة، وظلت هذه األسئلة تعيد نفسها باستمرار ما يتعلق باملسار والتحول

يه مجيع املواصفات إلجياد إجابات علمية كافية لكثري من العلم الذي تتوافر فمعرفية ومنهجية ارتقت إىل مستوى 

الوجود اإلنساني  تضفي علىما انفكت و ،ظلت تالزمه اليتبشأن هذه الظاهرة نسان اليت طرحها اإلاألسئلة 

 .إنسانيته

 

على  اأساًس تقومالتعاقب احلضاري  ةحرك أنَّإىل  ييهد اإلنسانيتراث الفكر  أدنى تأمل يف نَّإا فنهومن ه  

ا مبقاربة شديًد اقد أولعت إيالًع فكرينلك نلفي عصبة غري قليلة من الفالسفة واملولذ ،ياللغو النسقمرتكزات 

 لإلجنازاتى ذلك بوضوح من خالل التعقب املرحلي ويتبّد ،لغوية منذ ردح غري قليل من الزمنالظاهرة ال

 .حلضارات القدميةيف االفكرية 

 

 : الحضارة الهندية  ـ 1
  

إذ  ،اهلندي للنشاط الفكري ى حطب الرق كانتالدراسة اللغوية  أنَّجند  ةتراث احلضارة اهلندي اإذا ما تأملنا ملًي  

على يد نفر غري قليل من الباحثني  ،رن اخلامس أو الرابع قبل امليالدنشأت هذه الدراسة وتطورت خباصة يف الق
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 Ashtadhyayi :يف كتابه اللغوي املوسوم بـ (1) (Panini) بانيينيتقدمهم اللغوي اهلندي املشهور 

 .(الفصول الثمانية)

  

يستمدون  مقدس وضعي للهندوس نص ناإذ ك ،اا دينًيدافًعهلذا الزخم املعريف الكثيف  دافع األساسال ناكو  

ستقطاب الذي يعد مركز ا (2)(Vida" )الفيدا "  :ـب آنذاك نعت ُي ناوهو الكتاب الذي ك، الدينية تعاليمهممنه 

 .للفكر اللغوي اهلندي 

  

تفي يف جمملها مبتطلبات  شتىفوفرت بذلك مباحث  ،الظاهرة اللغويةب اخاًص ااحلضارة اهلندية اهتماًماهتمت    

العلمي يف  ُهَدْعأخذ ُب يالذ يصوتالاجلانب على خباصة الرتكيز  ناوك ،ةالدالليات الصوتية والرتكيبية واملكّون

علمي لدراسة األحباث اليت أسهمت يف تطوير أدوات املنهج ال تلك ،املذكور سالفًا بانيينأحباث العامل اللغوي 

  .عرب مسار تشكلهاة لسانيلايف الثقافة  األصوات

 

 

   :ةياليونانالحضارة  ـ 2
 

ا يف جمال رائًد معرفًياا رصيًدهذا احلضور  َلكَّ، َشةياليونانللحضارة قوي يف املوروث الفكري  كان للغة حضور  

هم نإإذ  ؛ردُتوال  اا اجملال ال ميارى فيهيف هذ للفالسفة واللغويني اليونانيني العلمية فاإلجنازات ،للغويةالدراسة ا

فنتج عن هذا االهتمام تراكم كثيف من  ،اإلنساناللغوي لدى  النسقسهمون يف استجالء حقيقة ُي اانفكوما 

 . املعاصر لسانيلاالفكر  يف  ناآلإىل حد عتمد ُيا ا مرجعًيم والتصورات اليت مازال جلها يعد رافًديهاملفا

 

                                                           

حنوي هندي، ولد يف مشال غرب اهلند يف القرن اخلامس أو الرابع قبل امليالد، له مؤلف يف قواعد اللغة السنسكريتية ـ ( 1)

لتيسري األداء الصحيح لقراءة ( Sutras)سوترا 4111، يتألف من (ة الفصول الثماني)  Ashtadhyayi :ينعت بـ

 .الفيدا

كتاب ديين وضعي يتكون من أربعة أجزاء، يتضمن  الكثري من أمساء اآلهلة ـ يف اعتقاد اهلندوسـ  : كتاب الفيداـ ( 2)

 .هول عن طريق الدينوكلمة الفيدا نفسها تعين  املعرفة والعلم باجمل. واألوراد واألناشيد والطقوس الدينية
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يف مها أفالطون وأرسطو  واملدرسة الرواقية يف البحوث اليت قدَّ ،ياليونانلقيمة العلمية للرتاث اللغوي تتجلى ا   

 .منها احلقيقة اللغوية  ،والبحث عن احلقيقة املعرفية والوجودية، املقاربات الفلسفية

 
  :يةالرومانالحضارة  ـ 3
 

تكون  أْنيف الواقع ال تعدو  كانت ْنإو ،يةالروماناحلضارة  إىلالذي حنن بشأنه يف هذا املقام  اإلشارةالبد من    

ها قد طبعت هذا الرتاث خبصوصياتها أنَّ إال ،ياليونان الوارث الشرعي من الناحية التارخيية للرتاث اللغوي

 يالدالل جانبيهاوالسيما من  ،العلمية يف جمال الدراسة اللغويةفأسهمت يف دفع احلركة  ،واحلضارية ةفيالثقا

 .والبالغي 

 

  :واإلسالميةالحضارة العربية ـ  4
  

 ،امةمن حيث النشاط الفكري بع ،من سواهايف اجملال املعريف عطاء أقل اإلسالمية مل تكن احلضارة العربية    

ذات قوة حضورية يف بناء الفكر  علمية  هلم جهود األقدمونفالدارسون العرب  ،والنشاط اللغوي خباصة

 .والعامليالعربي  اللغوي

 

ظل التحول احلضاري العميق الذى أحدثه  الذى نشأ وترعرع يف –فكري العربي إذا ما التفتنا إىل الرتاث ال 

يف تشكل الفكر  جنده يزخر برصيد معريف له حضور –بشكل عام اإلنسانيالكريم يف اجملتمع العربي و القرآن

عتمد يف اكتمال املرتكزات ُي يواحلضارية لك فيةعرك الشرعية املالرصيد الذي ميل ذلك ،املعاصر لسانيلا

املعرفية  ونعمق معطياته، هلذا الرصيدسنقف عند احملطات الكربى املتميزة  .العاملية ةلسانيلاالعلمية للنظرية 

 .تركيبية ودالليةجية فيما يأتي من مباحث صوتية وواملنه

 

 :(Philologie /Philology الفيلولوجيا:مرحلة )بعد النهضة األوروبية ـ  5
 

 :أ ـ نشأة الفيلولوجيا 
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ا على تلك النهضة اليت قامت أساًس ،بيةوبعد النهضة األورميز تأخذت الدراسة اللغوية طابعها العلمي امل  

، بل ظل قطيعة أبدية مع املاضي ْثِدْح، ومل ُتلعدم، فهي مل تنطلق من اتكزات احلضارة األوروبية السابقةمر

 ةياليونانن االلغت، وكانت للغويااملشروع النهضوي األوروبي بثقله الفلسفي والفكري و ا يفاملاضي حاضًر

 .الرومان وحضارة  اليونانحضارة  ،بيتني القدميتنيوللحضارتني األور ياحلامل املادوالالتينية 

   

من أجل  ة عميقةدراستهما دراس تنصرف اجلهود إىل أْنبهذه األهمية فال جرم من  اللغتان هاتانوما دامت   

من أجل إعادة ، العميقة للنص القديم البنيةة للولوج يف الدالليا الصوتية والرتكيبية وماستكشاف خصائصه

 . اليت أجنزها األوروبيون األقدمونية والثقافية واحلضارية تفعيل املضامني الفكر

  

نعت ُت كانت  واحلضارية   فيةوالثقاالفكرية  املضامنيملعرفة تتخذ اللغة وسيلة  هذه الدراسة اليت نَّإومن ههنا ف  

ها تتعامل مع النصوص نَّأل؛بصفة القدماليت تتميز (   Philologie/Philology " ) الفيلولوجيا "  :بـ

ا ا وتفسرًيالنص القديم شرًح تعميق كانهدفها اإلجرائي  ؛ألّنذاتها اللغة وسيلة وليست غاية يففتتخذ ، القدمية

 .نفسهاخارجة عن بنية اللغة  ىملعرفة قضايا أخرعامل مع لغته والت ،وتأوياًل

 :الفيلولوجيا منوال إجرائي موضوعه نَّإولذلك ف

 .ت بها احلضارة األوروبية القدميةاملنجزة يف احلقب التارخيية اليت مرالنصوص القدمية ـ 0
 .(تفسري الرموز األثرية )اآلثار التارخيية القدمية ـ 2
ملعريف يواصل عطاءه اكي إلعادة قراءة املخطوط وإخراجه ل؛ منهجيةماد آليات باعت طاتحتقيق املخطوـ 0

 . عرب األجيال املتعاقبة
 :خبصائص منها الفيلولوجيا تتميز

 (.رحاب النص القديم  ها نشأت يف نأل)  :ـ القدم 0

العميقة للنص القديم ملعرفة  يةالبنىل التوجل يف ها تهدف إنَّأل: )يست غاية يف ذاتهايلة ولـ تتخذ اللغة وس 2

 .(واحلضارية بشكل عام فيةاملضامني الفكرية والثقا

ا يف مقاربة جماهلا اإلجرائي حمدد سلًف نَّأل):ـ تهتم باملكتوب وتقصي من اهتماماتها املنطوق من اللغة 0

 .(املوروث ِنوََّدالنص امُل
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:لولوجيا المقارنةالفيب ـ   
   

الفيلولوجيا  توسع جمالوالالتينية ة ياليونانواللغة  ،ةاللغة السنسكريتيالعالقة بني وبيون استكشف األور عندما  

 Comparative"املقارنةالفيلولوجيا "  :بـ ىبعد هذا التحول تسم ضحتفأ ،غاتشمل املقارنة بني اللتل

Philology/ comparée  Philologie. 

    

استكشف فيها وليام  السنة اليت تلك ،0871ابتداء من سنة  لغات  للمقارنة بني الاألوىلاإلرهاصات   كانت  

لدى اهلنود  احلامل املادي للكتاب املقدس) (Sanskrit) اللغة السنسكريتيةبني  السالليةالعالقة  (1) جونز

   .روبية األخرىوأـ واللغات اهلندو ىماالقد لغة اهلنود (/الفيدا /

 

 ةبني اللغ الدارسني إىل التشابه املوجود انتباه ثارأفقد  ، جمال البحث اللغويا يفا هاًمهذا االستكشاف حدًث ناك  

 ،اللغة الكبري يف اإلجنازوقد ساعد هذا االستكشاف على معرفة ذلك  ،الكربىبية والسنسكريتية واللغات األور

الرابع قبل  القرن اخلامس أو حوالي(  Panini ) بانيينوهو كتاب اللغوي اهلندي  ،األصواتوو، والنح

 (2) .امليالد

 

شعور بعض اجلماعات البشرية  إىلة يمرحلتها اجلنينيف بني اللغات والثقافات الدافع اخلفي لنزعة املقارنة  يعود   

لغتها أصل  أنَّ –بدافع عرقي أو ديين  –أو تلكفتعتقد هذه اجلماعة  ،بنبل أصلها وشرف عرقهاأو العرقية 

ها نَّأل؛امجيًع غات البشريةلعدون اللغة العربية أم الي –بدافع ديين  –هود يلا ناكت يف هذا السم. امجيًعاللغات 

يدافعون  انفكواهم ما نإإذ (   Celtes)نييتا عند الكلًضيأ اهذا االعتقاد سائًد كما جند. يف اعتقادهم ةسلغة مقد

                                                           

له اهتمام  كان 1794 سنة ( باهلند Calcutta) وتويف بكلكتا  ،1746ولد بلندن سنة    William Jonesـ (  1)

 .كبري باللغات الشرقية وثقافاتها 

2 -   GEORGES MOUNIN ,Histoire de la linguistique des origines au XXe 

siècle, P84. 

 : وينظر كذلك

R.h  Robins , Breve histoire de linguistique ,P18 
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لذلك أسس الكلتيون أول جممع  ،بيةوأم اللغات األور تقدون أنَّهاويع ،ع عرقىبداف(1)(اللغة الكلتية)عن لغتهم

 ( 2).0735عام  هلم يلغو

 

والعقلي  ضوية بني اللغة والنمط العرقيظل هذا التوجه بأهمية البحث عن العالقة الع يفبدأ اإلحساس    

إىل البحث عن  تنصرفالقرن التاسع عشر عصبة غري قليلة من املفكرين  ولذلك جند يف .للشعوب الناطقة بها

 .للشعوب الناطقة بهاخلصائص العرقية اوربطها ب ،للغات فيةت الرتكيبية والوظيقاالعال

 

، ا بهذه النزعةا شديًدمن الذين أولعوا إيالًع Ernest Renan (0232-0283)(3) رينانوكان    

بناء على  ،والطعن يف قدراتها العقلية ،ميةاسالشعوب ال على دون تردد على إصدار حكم قاسم فقد أقد

 .املقارن للغات السامية النسقم والتاريخ العا: كتابه ته للعربية يفدراس

General History of Semitic Languages / ، Histoire générale et système 

comparé des langues sémitiques  

 

الرتكييب تصنيف اللغات وفق النمط الوظيفي و باملقارنة بني اللغات والثقافات   نتج عن هذا االهتمام   

 :نفوا تلك اللغات إىل ثالثة أصناف، فصيز بهالذى تتم

 

 :تصنيف اللغات ـ 1

 

هي : (  Langues isolantes/ isolating language) أو اللغات العازلة  الفاصلةاللغات أ ـ 

 وظيفته الرتكيبية حتديد ا، أمَّالسياق الكالمى وقع يف اليتغري فيها جذر الكلمة حيثما اللغات اليت

هلذا النوع من  ُلثََّموعادة ما ُي. فولاملأسياقها  يفحتتله الكلمة  عن طريق املوقع الذي فيكون واملورفولوجية

 – I )ةـحاالته اإلعرابية املختلف املتكلم يف ضمري الذى يعين( WO)فالضمري  الصيين، للساناباللغات 

                                                           

 .واللهجات االسكتلندية . وولز اإلجنليزية ،الفرنسية  Bretagneلغة  يالكلتية ه ـ  (1)

)2  (  - Voir: GEORGES MOUNIN و  Histoire de la linguistique des origines au 

XXe siècle.P176 . 

، وهو 3288، وتويف بباريس سنة  3281سنة (   Treguier:) ولد بـ  Joseph Ernest Renan ـ  ( 3)

 . فيلسوف ومؤرخ ولغوي وكاتب فرنسي 
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me – my – mine)  )فئا الدالالت والوظوال يتغري بتغري ،ا على بنيته الصوتية املميزةيظل حمافًظ ،

  ( 1).لسانيلا السياق بناء على  موقعه يفوظيفته الرتكيبية وتتحدد 

 

 (:  Langues agglutinantes /       Agglutinative language)ةاللغات الالصقب ـ 

منفصلة  وظيفيةصر عنا إليهتضاف  أْنلكن ميكن ، ر االشتقاقىيتغري فيها اجلذ ال اللغات اليتتلك  هي   

، يف كثري من اللغات فيةهلا وظيفة تصري اليت ة عن السوابق واللواحقالدالليو الوظيفيةطبيعتها  ختتلف يف

باجلملة عادة  هلذا النوع  ُلثَُّيَم. بعض السياقات  يف  االنفصالو على االستقاللية قدرتها الذاتية  من حيث

معنى  . مبعنى يف( BAN)عالمة الجمع ، ( AK)، منزل :معناهاhazakban :(HAZ ) :ة اجملري

 .املنازل يف: اجلملة كاملة 

 

 :( Langues Flexionnelles / Inflected language)اللغات المتصرفة  ج ـ 
 

 االشتقاقي للداللة على العالقاتذر والتغريات الداخلية للج ،تستعمل السوابق واللواحق اللغات اليت هي  

ن وقد عدَّ الدارسو،العربي للساناوأحسن مثال على ذلك  .ت يتغري املعنىهذه التحوال مجيع ، ويففيةالوظي

ت أدنى اللغا أنَّ، وزعموا اللغات األوروبية متصرفة أنَّذلك هو  مسوغ، وهذا النوع أرقى اللغات وأصفاها

ن ذلك ، إذ قارنوا وسط بني الصنفني، وذهبوا إىل أبعد م هيف ،اللغات الالصقةا ، أمَّالفاصلةغات الل هي

 : اآلتيوتوصلوا إىل   اجملتمع اطأمنبني هذه األصناف و

 .البدائى القائم على وحدة العائلةتقابل اجملتمع  الفاصلةاللغة  .0

 .اللغة الالصقة تقابل أطوار البداوة .3

 (2)   .الراقية احلاليةاللغة املتصرفة تقابل احلضارة  .2

 

 :التحوالت المرحلية لتصنيف اللغات ـ  2
 

 : (3)(ADELUNG)تصنيف أدلنج أ  ـ 

                                                           

 .62، 65، وينظر ماريوباي أسس علم اللغة ، ص 32،  32، صـ  أنيس فرحية، نظريات يف اللغة(  1)

 .61ينظر أنيس فرحية ، املرجع املذكور سابًقا ، ص  ـ ( 2)

 . فيلولوجي أملاني مؤلف أول معجم يف اللغة األملانية( :  0215ـ0223)  Johann Christoph Adelungـ ( 3)
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 :ةاآلتييتميز هذا التصنيف باملميزات 

 (.حسب املناطق والقارات) على العامل اجلغرايفهذا التصنيف يعتمد  .أ 

 ،(2)والفروع الكلتية(1)،مجاعة الباسك)جناس غري املستقرة هم خليط من األأنَّر لألوروبيني على ينظ .ب 

 .يةناية واأللبناوالليتو فيةبني اجلماعات السال لسالليةايهتم بالعالقة ، ((3)يةناواجلرم

 .واللغة املختلطة ،فيةمتيز بني اللغة الصا هذا التصنيف الفكرة القدمية اليت يتضمن .ج 

 

      : SCHLEGELتصنيف شليجل ب ـ 

النموذج  ة السنسكريتية هيبفكر ا من سواهأكثر تشبًث( 3288ـ 3778)  Friedrich von Schlegelشليجل كان   

 :نفني من اللغات مييز بني ص جنده ، لذلكبني اللغات للمقارنة  األمثل الذي ال يضارعه سواه

 فيةالصر فللداللة على الوظائ قختضع لنظام السوابق واللواح تلك اللغات اليت :لغات متصرفة  . أ

  .والنحوية

عالمات الدالة ىل الإتفتقر  فهيلسوابق واللواحق ، ختلو من نظام ا اليت اللغات هي:  لغات غري متصرفة . ب

وهذه يف نظر شليجل خاصية من خصائص اللغات ، عرابيةاإلواحلاالت ، والعدد، على اجلنس

 – هنظر يف –أما السنسكريتية  .، واللغة الصينية( اهلنود احلمر)ة األمريكيمثل اللغات اهلندية  ،البدائية

 .األوىللغة منتظمة منذ نشأتها  كما يقول ، لذلك فهيلعقول النرية ا ذويها لغة نَّأل ؛بل اللغاتأن هيف

 
 (4) :(Rasmus RASK)راسموس راسك ج ـ 

 
، يسلنديةالساللية بني اللغات اإلاهتمام رامسوس راسك منذ البدء إىل البحث عن العالقات  انصرف    

قات تارخيية بني هذه ود عالبوج رُِّقُي ناوك .واألرمنية، يةناالليتوو، والالتينية، ةياليونانو، يةناواجلرم

 .والسنسكريتية اإليرانيةواللغة  ،كلهااجملموعات 

                                                           

 . ـ سكان منطقة مشرتكة بني فرنسا، وإسبانيا، تتكون لغتهم من سبع هلجات حملية  (1)

 ، من ساللة هندوـ أروبية ، يتميزون بلغتهم الكلتية، وببعض حضارة تعود إىل ما قبل التاريخالكلتيون إىل ينتميـ  ( 2)

 Bretagne املستعملة حاليا يف منطقة،   La langue bretonneاخلصوصيات الثقافية، تتجلى يف اللغة الربوتونية 

 .يف الشمال الغربي لفرنسا حالًيا(  Rennesعاصمة هذا اإلقليم مدينة )

 (.األملان) مشال أوروبا جمموعة بشرية تشكل ساللة عرقية تقيم يف: ـ الشعوب اجلرمانية مشتقة من جرمانوس الالتينية( 3)

 (.0223ـ  0223)باحث لغوي دامنركي : Rasmus RASKـ  ( 4)
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(HUMBOLDT)همبلد د ـ 
(1) : 

 
وسيلة اللغة  ا وهو أنَّكان ينتصر له كثرًيمن مبدأ ته بني اللغات مقارن يف( 0226-0252)ينطلق همبلد   

من مثة فإنَّ ولشاملة جلماعة من اجلماعات،نية اإذ ذاك حتدد الرؤية الكو هي، فعند جمتمع ما لتشكل الفكر

من حيث بنيتها  ،ن اللغاتتفوق لغة م أنَّ أنهذا الش يفهمبلد  ىري .الفكردليل على تنوع تنوع اللغات هو 

 .جملتمع لغوي معنيوالعرقي  هو دليل على التفوق الذهين ،ةالدالليوكيبية والرت الصوتية 

 

  :(2)(F.Bopp)ز بوب نافرهـ ـ 
 

 املعروفة يف الصرفية األنساقومقارنته ب نظام تصريف اللغة السنسكريتية يف 0205كتب بوب مذكرة سنة     

 األوىل منهجةامل االنطالقةهذا العمل  نافك ،ية القدميةناواجلرم، والفارسية، والالتينية، نيةااألمل:اللغات 

 .للقواعد املقارنة

 

August Schleicherشاليشر و ـ 
(3)  : 

 

 أْنفحاول ، (0268" )واع احليةناألأصل "كتابه  مبنهج داروين يف متأثًرا( 0252 – 0230)شاليشر  ناك 

نظره  اللغة يف نَّإلك فولذ .للظاهرة اللغويةالتارخيية  الدراسةم العلمية للنظرية الداروينية على هيسقط املفاُي

 (1) .وتثم ينحل ومي ،وينمو ويتطور، ينشأ على الصعيد التارخيي جهاز عضوي

                                                           

 .فيلسوف، ولغوي أملاني Friedrich Wilhelm von Humboldt    (0252-0226: ) ـ( 1)

لغوي أملاني، يعد من الباحثني البارزين الذين أسهموا يف ترقية باحث Franz Bopp   (0280-0252 :)ـ   (2)

 .اسات اللغوية املقارنة  يف القرن التاسع عشرالدر

، وتويف Meiningenعامل لسانيات أملاني، ولد يف مدينة مايننغن : August Schleicherـ أوغست شاليشر ( 3)

، بفلسفة هيغل، ثم ما لبث أْن تأثر Tübingenتأثر، حينما كان طالبًا يف جامعة توبنغن . يف بروسيا Jenaيف مدينة يينا 

سعى إىل وضع نظرية لسانية أساسها املنطق العلمي، تقوم على الربط بني نظرية هيغل يف التاريخ ونظرية . ية داروينبنظر

 . داروين يف االصطفاء الطبيعي
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وعائالت  إىل أسرا إىل تصنيف اللغات العاملية تعقبناها مرحلًي ظل هذه اجلهود اليت وقد توصل الباحثون يف  

 :ية فروع ناتتفرع إىل مث ، وهي أوروبية –اهلندوساللة اللغات  :منها حسب السالالت اللغويةكربى 

 

 :وتتفرع إلى فرعين : اآلرية  .1

 .واللغات اهلندية احلديثة ،دميةالسنسكريتية الق: ديةناهل . أ

 .يةنااألفغو، والكردية ،الفارسية احلديثةو ،الفارسية القدمية: اإليرانية . ب

 .احلديثة ة ياليونان و، القدمية  ة ياليونان: ةياليونان .2

 و ،يةناسباإل و، الفرنسيةو( يا احلديثةناوملغة ر) يةالرومان ، واحلديثة اإليطالية( الالَّتينية): اإليطالية .3

 .اليةالربتغ

 : وتتفرع اىل ثالثة فروع: ( Langue Germanique)ية نااجلرم .4

 يانايسكن جرم ناشعب قديم ك( )Ghot)لغة قبائل اجلوت ، (Ghotique)اللغة اجلوتية : الشرقية .أ 

 .(الشرقية

 .النروجيية و، السويدية و، ركيةمناالد و، ديةنااليسال: اليةالشم .ب 

 .نيةااألمل و ،لنديةواهل و، اإلجنليزية: الغربية  .ج 

 :، وتتفرع إىل فرعني  فيةالسال –البلطيقية  .5

 .الربوسية القدميةو ،يةناالليتو: البلطيقية  . أ

 Serbieالسربية لغة السرب و، التشيكيةو، البولونيةو ،الروسيةو، القدمية فيةالسال :فيةالسال . ب

 (2).، البلغارية(لغة الكروات) الكرواتية

 .يةنااللغة األلب .6

 .رمنيةاللغة األ .7

 .اللغة الكلتية .8

ظل هذه  يف ،عشر األوروبي إىل نهاية القرن التاسع يًا على الفكر اللغويظل املنهج التارخيي املقارن طاغ   

حاول هؤالء ، (3)بالنحاة اجلددآنذاك  ُيْعَرُفوَنكانوا  ظهرت عصبة من الدارسني الشباب التارخييةالرتابة 
                                                                                                                                                                                       

)1  ( -Voir: Georges Mounin,OP.CIT,p176. 

  .082، صيف، علم اللغةاـ ينظر ، علي عبد الواحد و( 2)

  .   Néogrammairiens (Junggrammatiker)( شبابالنحاة ال)النحاة اجلدد   ـ( 3)
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 وتنصرفالتارخيي املقارن،و، يالتارخياملنهج  من وطأة التخفيفو من سلطة التاريخ،املروق  الشباب

هي حقيقة واقعية حتمل من حيث  ،يف ذاتها ومن أجل ذاتهاامل مع الظاهرة اللغوية رة إىل التعشمبا اجلهود 

بية ياليت بدأت تنحو حنو املناهج التجر حول الذي حدث يف العلوم واملعارفا بالتتأثًر نظامها خصوصياتها يف

 .املعاصر اإلنسانيالفكر  يف اتلسانيلاة أ لنشاألوىلاإلرهاصات تتشكل  املناخ بدأت هذا يف، 

 

 :تأسيس المفاهيم واالصطالحات: اثانيًً
 

تلك كل اخلصوصيات مت موضوعه اللغة البشرية  اعلًم هافبوص اتلسانيلامما ال يغرب عن أحد هو أنَّ    

م هيواملنهج واملفافية من حيث األسس الفلس، األخرى ة اإلنسانيلعلوم من ا اا سواهعمَّ امتيزه اليتعرفية امل

ه البد لكل علم من أنما تقتضيه الضرورة العلمية هو  أنَّ، بيد واإلجراءات التطبيقيةواالصطالحات 

كما هو  هي، ومن البدللساناهو  اتلسانيلاختضع إلجراءاته التطبيقية، وموضوع  يعد مادته اليت  موضوع

سابق موضوع العلم  نَّأل ؛نفسهحيدد  أْنه قبل حيدد العلم موضوع أْنفلسفة املعارف والعلوم  يفشائع 

 العلُم َفرَِّعُي أْن –ا إلزاًم –ومن ههنا يتقدم .العلم بها ناما ك لوال وجود الظاهرة ، إْذوجودال ه يفأنللعلم بش

نعرف  أْنقبل  للساناف عرُِّن أْنهذا املقام  ولذلك جيدر بنا حنن يف (1).هنفَس َفرَِّعُي ه قبل أْنموضوَع

 . اتلسانيلا

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 Wilhelm Braune (1850-1926)  

 Karl Brugmann (1849-1919)  

 Berthold Delbrück (1842-1922)  

 August Leskien (1840-1916).  

 Hermann Osthoff (1847-1909).  

 Hermann Paul (1846-1921).  

 Eduard Sievers (1850-1932).  

 Karl Verner (1846-1896) . 

 Otto Behaghel (1854-1936).  

 

 .32سسها املعرفية ، صـ ينظر عبد السالم املسدي ، اللسانيات وأ( 1)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Braune&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Brugmann
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berthold_Delbr%C3%BCck&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/August_Leskien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Osthoff&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Paul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_Sievers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Verner
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Behaghel&action=edit&redlink=1
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 ـ ما اللسان؟ 1
 

 

 :المعاجم والمدونات اللغوية الكبرى  في للساناأ ـ 
 

حيح يدل على طول لطيف غري م والسني والنون أصل صالال: "لسن"مادة  يف( هـ395)قول ابن فارس يـ 

األلسنة، ويقال  هيفإذا كثر ف ،، واجلمع ألسنو معروف، وهللساناغريه، من ذلك  بائن يف عضو أو يف

  :قال طرفة. كناخذته بلسإذا أ َلَسْنَتُه

 ْرُمُغ وٍنموُهِب ُتْسى َلِننَِّإا                َهُنُسْلي َأِنُنُسْلا َتَذِإَو              

 :يقول األعشى .حينئذ ُثنََّؤُيَف ،عن الرسالة للساناب ُرعبَّوقد ُي

 َسَخُر اَلا َويَهٌب ِفَجَع َعْلَو اَل ْنِم    اَهَسرُّ ِبال ُأ ٌناَسِني ِلأَتْتي نِِّإ

 :تعاىلقوله  بعضهم أوقرلغة،  أي؛ٌنْسيقال لكل قوم ِل .اللغة :ُنْسواللِّ ،والفصاحة للساناجودة : ُنَسواللَّ

 َفِره إذا ُعنَّ، ألللساناق من وهو مشت ذابون الكويقولون امللس، "ِهِمْوَق ِنْسِلِب الَِّإ وٍلُسَر ْنا ِمَنْلَسْرا َأَمَو"

 (1).تكلمت فيه األلسنة ؛ أي َنِسُل بذلك

 

موسى  ناعلى لس تعاىلاجلارحة وقوتها وقوله  للسانا: ""لسن"مادة  يف (هـ565)ى نايقول الراغب األصبهـ 

ېچ  :عليه السالم  ۉ    ۉ    ،اجلارحة دة مل تكن يفالعق نَّإف ،هنايعنى به من قوة لس   (2) ؛چ    ۅ  

   ڻ  ڻ  ں چ :تعاىل، قوله ناويقال لكل قوم لسالنطق به، هي قوته اليتيف  كانتما نَّإو

 ،چ ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

نغمة خمصوصة  إنسانلكل  نَّإوإىل اختالف النغمات ، ف، تف األلسنة إشارة اىل اختالف اللغافاختال

 (3) .ورة خمصوصة مييزها البصرله ص أنَّكما  مييزها السمع،

 

                                                           

 (.لسن)، مادة ـ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (1)

 .32ـ  طه ، آية( 2)

 (.لسن)، املفردات يف غريب القرآن مادة ـ الراغب األصبهانى(  3)
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 :الكريم القرآن في للساناـ  ب 
 

، تداول بني أفراد اجملتمع البشريالتواصلي امل النسقعلى  للداللة الكريم القرآن يف للسانالقد ورد لفظ     

  : تعاىلمن ذلك قوله 

  ہ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں چ  
  (1)چ ھ  ھ  ھ

       (2)چ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ 
          (3) چ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ

پچ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٺ    پٱ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     

ٺ  أعجمى  ينامير بنصركان  -صلى اهلل عليه وسلم –النبى  لقد الحظ املشركون  (4) چٺ   

 .عالهاملذكورة أ اآليةفنزلت  ،ه يتعلم منه الوحينَّإقالوا 

 

 

  :االصطالح في للساناـ  ج

 

 ،للساناالدارسني يستعملون مصطلح  إذا ما نظرنا نظرة عجلى إىل الرتاث الفكري العربي جند أغلب  

 اأحياًناستعملوا  وهم إْن،  ةاملتجانسالبيئة اللغوية  صلي املشرتك بني أفراد اجملتمع يفالتوا النسق :ويعنون به

ربي هو الفكر الع يف للساناف. ، أو حالة نطقية خمصوصةجة معينةهليعنون به هم نَّإف" اللغة"مصطلح 

على اختالف األقدمني ا عند نفر غري قليل من أسالفنا ذلك واضًحنلفي ، موضوع الدرس اللغوي

 :العلمية ، نذكر منهم  هممذاهب

                                                           

 .33، آية ـ الروم(  1)

 .4، آية ـ  إبراهيم( 2)

 .086ـ  084، آية ـ الشعراء( 3)

 .012، آية ـ   النحل( 4)
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 :ضربان للساناعلم : " أنهذا الش إذ يقول يف ( :هـ339)رابى االفـ 

 .شىء منهاعليه وعلى ما يدل  ،ة مامَّالدالة عند أ ظاأللفاحفظ  :أحدهما 

وعلم )...( مركبة مفردة و ضربانكل أمة  نالس الدالة يف األلفاظ نَّإ.( .). األلفاظني تلك ناقو : ىناوالث 

ني ناوعلم قو ،املركبة األلفاظوعلم ، املفردة األلفاظعلم : جزاء عظمىعند كل أمة ينقسم سبعة أ للسانا

تصحيح  نيناوقو، الكتابةني تصحيح ناوقو، ُبكََّرعندما ُت األلفاظني ناووق، ندما تكون مفردةع األلفاظ

 (1) .ني تصحيح األشعارناوقو،  القراءة

 

بوصفه  للساناطبيعة إدراكه  يفعميق  على وعي نارابى كاالف أنَّهذا الطرح يالحظ من خالل   

 بنية الظاهرة اللغوية تتحكم يف اليت العلمية واننيالقىل استكشاف دراسة تسعى إ الوحيد ألياملوضوع 

 . ظاهرة عامة يف الوجود البشري بوصفها

  

عند  اومألوًف بوصفه موضوًعا للدراسة العلمية شائًعا للساناطلح جند مص ( :هـ808)ابن خلدون  ـ

رج حتت هذا دثم أ" العربي للساناعلوم  يف":مقدمته عنونه بـ يف فصاًلأفرد ه نَّإ، إذ ابن خلدون

 (2)."علم األدب ـ البيانعلم ـ علم اللغة ـ  لنحوعلم ا" عنوانال
 

ميتلكه كل  النسق، وهذا تواصلي قائم بذاته (نظام)على نسق(: Langue) للسانايدل مصطلح   

 ، ويشارك أفراده يفمتجانسةوحضارية  فيةإىل جمتمع له خصوصيات ثقا مستمع ينتمي –فرد متكلم 

صلية ، وهو من ههنا الذاكرة التواةالداللية ويوالرتكيب، أبعاده الصوتية النسقوهلذا  ،عملية االتصال

وحينما  .ليزيجناإل للساناو، الفرنسي للساناو، العربي للسانا: املشرتكة بني أفراد اجملتمع؛ فيقال

وجود بالفعل حينما يتحول من املوجود بالقوة إىل امل ؛ أيالواقع الفعلي خزون املشرتك يفينجز هذا امل

 .الواقع يف للسان الفعلي اإلجناز أي؛(Parole)يصبح كالما 

عالمات احلسية ذات األثر من ال نسًقاتلك األصوات اليت تشكل جوهره أصوات ،  يف للسانا  

ا مسعية تقرتن بتصورات ذهنية تلفظات نطقية وصوًر ُنوَِّكتأتلف فيما بينها منسجمة فُت، السمعي 

 .هذه املفاهيم يف الواقع عن طريق آلية الرتكيب تتجسد، ومفاهيم 

 تقتضيهمرتب وفق تنظيم  األصواتتتكون من تالحق من  الصوتية اليتتوالية امل هي :الصوتية البنية .أ 

 .معني ناطبيعة لس

                                                           

 .06ارابى ، إحصاء العلوم ، صـ الف( 1)

 . 3/200ـ ابن خلدون ، املقدمة ، ( 2)
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املنتظمة والتصورات الذهنية  عانياملجمموع  أو،و الفكرةأ، تشكل املفهوم اليت البنيةهي  :ةالداللي البنية .ب 

 .للكالم الواقع عن طريق األداء الفعلي يف تتحقق أْنميكن هلا  اليتاملستمع  –ذهن املتكلم  يف

 .معني للساناليت حتدد النمط الرتكييب  الوظيفية العالقاتع جمموهي  :الرتكيبية البنية .ج 

 

  ما اللسانيات؟ـ  2
 

لكن لفظ ، (Linguistik)،أملانيا أول ما ظهر يف اتلسانيلاظهر مصطلح   

SPRACHWISSENSCHAFT فرنسا نه وأكثر استعماال، ثم استعمل يفأقدم م كان 

(Linguistique)  لرتا جنإ ، ثم يف0235ابتداًء من سنة(Linguistics) (1).0266ابتداًء من سنة 

على يد عامل اللسانيات اجلزائري  0855ابتداء من املعاصرة يف الثقافة العربية  (2)ظهر مصطلح اللسانيات  

 .اليت تفيد العلمية( رياضيات)ا على صيغة قياًس( لسانيات)الذي اقرتح صيغة  (3)الرمحن احلاج صاحلعبد 

                                                           

 .، هامش 38، ص0823، ـ احلاج صاحل، مدخل إىل علم اللسان احلديث، جملة اللسانيات( 1)

عند إنشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية  0855ـ ظهر مصطلح اللسانيات أول ما ظهر يف اجلزائر ابتداء من سنة ( 2)

يف جمرى ( اللسانية )و( انياللس) ا حدد فيه مهامه، فكان يستعمل مصطلح ع جلامعة اجلزائر، وقد أصدر املعهد منشوًرالتاب

، ثم حدد وذكر قسم اللسانيات الرتبوية، وقسم (علم اللسانيات) ، ثم استعمل عند احلديث عن العلم ذاته لفظ النعت

: بعنوان0820لح وبوأه منزلة اإلشعاع إنَّما هو صدور جملة املعهد سنة غري أنَّ الذي كرس املصط. اللسانيات الرياضية 

 .20عبد السالم املسدي ، قاموس اللسانيات ،  ص . اللسانيات 

أول ندوة عربية يف هذا االختصاص حضرها علماء اللسانيات من املغرب  0822ـ ثم عقدت جامعة تونس يف ديسمرب 

اتفق اجلميع على تكريس  الندوة أْنهذه مكتسبات  ق والكويت وسوريا ، ومنالعراوتونس وليبيا  واجلزائر ومصر و

ندوة اللسانيات  أشغالينظر (.  Linguistique / Linguistics) ليقابل املصطلح األجنيب ( اللسانيات) مصطلح 

ت واألحباث اجلامعة التونسية، مركز الدراسا، سلسلة اللسانيات 3872ديسمرب،  38-31واللغة العربية، تونس، 

 .3823 .االقتصادية واالجتماعية

باحث أكادميي ( الغرب اجلزائري) يف مدينة وهران  2/2/0832ـ ولد األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل يف ( 3)

 .مهتم بالرياضات واللغات 

التابع جلامعة ( 0855)الصوتية ـ أسس مبساعدة الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي وزير الرتبية آنذاك معهد العلوم اللسانية و

 . 0820اللسانيات سنة : اجلزائر ، جهز املعهد بأحدث األجهزة املختربية ، ثم أنشأ جملته املوسومة بـ
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 /Linguistique)ا للمصطلح األجنيب دقيًق يكون مقاباًل ويصلح هذا املصطلح أْن

Linguistics)العلَم اللسانيات ُحمصطلإذ يتضمن  ؛ه مشتق من موضوعه وهو اللسانألنَّ (1)؛ 

 .علم موضوعه اللسان البشري(.لسان+ علم ) ه وموضوَع

ن خالل األلسنة اخلاصة بكل م البشري للسان املوضوعيةو العلميةالدراسة  :هابأنَّ اتلسانيلاُتَعرَُّف    

 :تتميز بالعلمية واملوضوعية سنقف عند هاتني امليزتني، البشري للساندراسة  فهي، جمتمع

 

وبوجه  .عليه  هيما  علىاألشياء واحلقائق وإدراك ، املعرفة جه عامبو، وهو  العلمنسبة إىل :العلمية  .0

 . القواننيإىل جمموعة من  تنتهي وطريقة ثابتة، دراسة ذات موضوع حمدد خاص

 :  ضربانالعلم  

 .حتكمها اليت القوانني ناوبيحياول تفسري الظواهر : نظري -

 (2) .اجلزئيةالنظرية على احلاالت  القواننيإىل تطبيق  يرمي :تطبيقي  -
 

 :ُيْقَصُد بالدراسة العلمية البحث الذي يستخدم األسلوب العلمي املعتمد على املقاييس اآلتية   

 .مالحظة الظاهرة والتجريب واالستقراء املستمر .0

 .االستدالل العقلي والعمليات االفرتاضية واالستنتاجية .3

 .(1)ملوضوعية املطلقةال النماذج والعالئق الرياضية لألنساق اللسانية مع ااستعم .2

                                                                                                                                                                                       

ـ صاحب النظرية املعروفة بالنظرية اخلليلية احلديثة ، وهي موضوع الرسالة اليت تقدم بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة من 

 . 0828سنة ( سافرن)جامعة السوربون 

، وعضو مراسل جملمع ( 0824)، وجممع عمان ( 0821)، وجممع بغداد ( 0822)ـ عضو جممع اللغة العربية يف دمشق 

 (. 3112)، ثم عضو دائم فيه ( 0822)القاهرة 

 . العاملية ـ له أحباث ودراسات يف اللسانيات باللغة األملانية واإلجنليزية والفرنسية هلا حضور يف الثقافة اللسانية

بنك آلي من النصوص العربية القدمية ) ، ويشرف على مشروع الذخرية العربية ( اجلزائر)ـ يرأس حالًيا أكادميية اللغة العربية 

 ( . واحلديثة تتبناه اجلامعة العربية

 ...لغة ـ األلسنية فقه اللغة ـ علم ال: ـ كان مصطلح اللسانيات يف الثقافة العربية مسبوًقا مبصطلحات عدة منها ( 1)

 .054ـ  املعجم الفلسفي، ص( 2)
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والعامل  األعيان جد يفكل ما يو ؛ أيوضوعي، وهو مشتق من املوضوعنسبة إىل امل :املوضوعية  .3

هو كل ما تتساوى حاالته عند مجيع  :املوضوعي. أو الذات  اخلارجى يف مقابل العامل الداخلي

 .وضوع على الرغم من اختالف الزوايا اليت يتناولون من خالهلا املالدارسني 

 ، بعيدة عن التأثر بأهوائهم يهاتكون احلقائق العلمية مستقلة عن قائل أْن جبومن ههنا و   

 .املوضوعية والنزاهة  البحث العلمي فتتحقق يف،وميوهلم

يشوهها بنظرة عليه فال  هيائق على ماواحلق يتعامل مع األشياء ل الذيطريقة العق: حينئذ هي املوضوعية 

 (2) . يتضيقة أو حتيز ذا

 

 ؟ يللساناالغاية المتوخاة من البحث ما ـ  3
 

 :اآلتيإىل حتقيقها يف  ة لسانيلااسة تسعى الدر ميكن لنا حصر األهداف اليت   

 .الوجود البشري ية عامة يفإنسانمن حيث هو ظاهرة  للساناإىل معرفة أسرار  اتلسانيلاتسعى  .0

 .اجلوهرية  بنيتهالضمنية اليت تتحكم يف  القواننياستكشاف  .3

 .وضع قواعد كليةة اخلاصة للوصول إىل الدالليو، والرتكيبية، البحث عن السمات الصوتية .2

 .تعوق سبيلها ية واالجتماعية اليتالنفسو، وحصر العوائق العضوية ،ظيةفحتديد خصائص العملية التل .4

 

 ؟ يللساناالتحليل  مستوياتما ـ  4
 

يشكل  ا إىل طبيعة املوضوع الذيضع منهجًيالوصفي والتحليلي خت طريقة اإلجراء أنَّهو مما الريب فيه   

البعد ): أبعادثالثة  يف يتبدىالذى  للساناالوحيد هو  اتلسانيلاموضوع  أنَّا ، وكما ذكرنا سابًقلبحثمادة ا

،  ًضاأي مستوياتثالثة  ظهر يفي لسانيلاالتحليل  نَّإومن ههنا ف .(الصوتي والبعد الرتكييب والبعد الداللي

 : وهي

 :  ناوهو نوع :املستوى الصوتي ـ  0

 :بني نايتكون من ج:  طبيعيـ  أ

 

                                                                                                                                                                                       

 .33، دراسات لسانية تطبيقية، صـ  مازن الوعر( 1)

 .054،  املرجع نفسه ـ  ( 2)
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جهاز )السمعي     اجلانب، ( جهاز النطق) النطقي اجلانبيتعلق ب :(عضوي)لوجى ب فيزيوناجـ 

 ( .السمع

إىل حينما تتحول الذبذبات الصوتية  ؛ أيمظهرها الفيزيائي يف األصواتيتعلق ب:  ب فيزيائيناجـ  

 . األثريأمواج عرب 

الفعلي  نتاجاإلت أثناء لألفكار والدالال املادياللغوية بوصفها احلامل  األصواتيتعلق ب: لغوي ـ  ب

 .الفعلي الواقع اللغوي للكالم يف

 

 :ما أعالهإليهاملشار  اجلانبني نيتناوال نافرعي نارحاب هذا التصنيف علم يفظهر 

اجلانب )لوجىالفيزيو  اجلانبيدرس  (Phonetics/ Phonétique ):  العام األصواتعلم ـ 

 . والفيزيائي (التشرحيي

 هياللغوية من حيث  األصواتيدرس ( Phonology /Phonologie): الوظيفي األصواتعلم ـ 

  .(معنى تشكلوحدات نطقية ـ مسعية ):وظيفيةعناصر 

 

 " علم الداللة"ينعت بـ له علم خاص ، وما نالسالالت اللغوية يف يتعلق بالد :الداللياملستوى ـ  2

(Semantics/Sémantique). 

 ،ما نالس يف( املكونات النحوية) األساسلرتكيبية للبنية ا الوظيفية عالقاتيرتبط بال :املستوى الرتكييبـ  3

 ( .Syntaxe" )علم الرتكيب" :ينعت بـ وله علم فرعي

 

 :للسانيات  واإلجرائيالتأسيس النظري :اثالثًً
  

اليت جاء  العلميةالوجود األفكار  ظهرت إىل أْنتها املميزة منذ ارة خصوصياملعاصة لسانيلاأخذت النظرية    

ومن ههنا يعد دي سويسر  ،لسانيلايف جمال البحث Ferdinand de Saussure بها دي سوسري 

 . منازعدون املعاصرة ة ينساناإليف الثقافة  اتلسانيلامؤسس 

 

 من هو دي سوسير؟ـ  1

إذ  ،العلم واملعرفة النور يف جنيف حتت دفء عائلة عريقة ما فتئت تنجب رواد يرى 1857يف خريف سنة   

مييل  ناوك، يف الرياضيات ية مبسقط رأسهاألولتابع دراسته . يف العلوم الدقيقة والطبيعية اشتهر أفراد عائلته
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(1)األول التقى مبعلمه ،الدراسات اللغوية إىل نفسهيف الوقت 
PICTET، ا لف يف فرتة مبكرة جًدأالذي

 العلميةاملمارسة  وساعده على،وأخذ بيده فشجعه. 1859أوروبية سنة  –يتناول أصول اللغات اهلندو  احبًث

 .ةيف جمال الدراسات اللغوي

األمر وهو  ،الدراسات اللغويةا بشديًد اإيالًعا مولًع Ferdinand de Saussure دي سوسري  ناك  

، اإلجنليزيةو،للغة الفرنسيةا إتقانهفضال عن  ،تيةيوالسنسكر ،ةياليونان :هتم بدراسة اللغتنيي الذي جعله

 .والالتينية ، نيةااألملو

 

فالتحق حبلقة  ،تشهد حركة لغوية رائدة آنذاك  كانتاليت  أملانيا إىلبالذهاب   0225مصريه يف سنة  قرر  

 .اسات املقارنةيف جمال الدر وأسهم بأفكاره ،نااللغويني األمل

 

البدائي  النسقمذكرة يف   :عنوانمشروع البحث الذي حيمل  هىأن 0222ويف شهر ديسمرب من سنة    

 Mémoire sur le système primitif des بية وأور –للصوائت يف اللغات اهلندو 

voyelles dans les langues indo-européennes  الذي طبع يف لبيتسيش Leipzig  سنة

بل  ،حتى وفاته شهرة عاملية رافقته إحدى وعشرين سنةوهو اليتجاوز  ،وقد حقق له هذا البحث ،0228

 .حتى بعد وفاتهة لسانيلالت حاضرة يف الثقافة ظ

 

اف استعمال املض: )موضوعها نااليت ك (Thèse de doctorat)تقدم بأطروحته 0221ويف سنة   

وما عدا هذين .   L'emploi du génitif absolu en sanscrit املطلق يف اللغة السنسكريتية 

ومالحظات نشرت يف فرتات  باستثناء جمموعة مذكرات ومقاالت ،كل ما نشر له مت بعد وفاته البحثني

 Recueil des publications scientifiques de: يف كتاب ومجعت بعد وفاته ،متباعدة

Ferdinand de Saussure 1922. 

مدة   L'École des hautes étudesتدريس مبعهد الدروس العليا بباريس بال 0220كلف سنة     

 Mémoires de la Société de: شر من خالهلا عدة مقاالت يف جملةن ،عشر سنوات

Linguistique ،انفسهجمللة م أصبح بعد ذلك نائب مدير اث. 

   

                                                           

  . كاتب ولساني سويسري (: 0226ـ0288) Adolphe Pictetـ  ( 1)
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يف جامعة  َسسِّإذ ُأ ة والفكريةاالجتماعي وهنا املرحلة احلامسة يف حياته ،0280جنيف سنة  عاد إىل  

غاية  هذا الكرسي إىلدي سوسري وظل يشغل  ،بيةوأور –كرسي التاريخ املقارن للغات اهلندو آنذاك جنيف 

بعض  ويربر. العلمي اإلجنازقطع عن ناو ،ودخل يف عزلة تامة ،ظارناألثم فجأة توارى عن  ،0285سنة 

عكس ذلك على ناف ،ية واالجتماعيةالنفس كل عويصة ومؤملة يف حياتهمشا إىلذلك يعود  أنَّوا له ُخرَّالذين َأ

رغبتهم شديدة يف اإلفادة  كانتالذين  وحماوالت متكررة قام بها تالمذته وبعد إحلاح شديد .الفكرية قدراته

 . 0812التدريس يف سنة  رجع إىل ،من دروسه

   

ومل  0802سنة  أجله هىتناإذ  ،اتلسانيلاالثائرة يف  هفكارأ ا جيمع فيهينجز كتاًب أْندي سوسري  عمل يستط   

 ) Antoine Meillet ميي اليت نلمسها من خالل الرسالة اليت بعثها إىل صديقه حيقق رغبته

ومن  ،لقد سئمت من كل هذا : "يقول فيها 0284سنة  –يف باريس  تلميذه ناالذي ك (0825ـ0255

ألحداث تشرتك فيها ا ثم موضوع األوصاف اليت ،أسطر فقط ا يف حترير عشرةالصعوبة اليت أالقيها غالًب

 فصرت أملح أكثر فأكثر ضخامة،ا معقواًلاألحداث تصنيًف هذهطويل بتصنيف  ناا مهتم  منذ زمأنو ،اللغوية

وسأختم  ،)...(من حتليل  يشعر اللغوي حبقيقة ما جيريه حتى يضطلع به أنالباحث  العمل الذي جيب على

ملاذا اليوجد لفظ واحد يستعمل  ،محاس دون أفسر فيه،ذلك ا مكره علىأنو ،أحررهعملي هذا بكتاب 

  (1) ." عانياملمن  معنى أبني فيه أْني ميكنين خيرالتا للسانايف علم  ناآل

   

حتقيق هذا  منهم على نااثن انربىف ،تنفيذه املشروع الذي كان يتوخاه فاته تأسف تالمذته على عدموبعد و  

 كانتاليت  اليفجمعا األم( Sechehaye)وسيشهاي  ،( C.Bally) لياشارل ب :ماوه ،الطموح

 0805سنة  ة ينساناإل إىلودونت يف كتاب ظهر  ،0800 – 0818يف الفرتة مابني  مدونة عند تالمذته

 Cours de linguistique générale/ Course in العامة اتلسانيلادروس يف  :عنوانب

General Linguistics 
(2) 

. 

   

                                                           

 .0823 (هامش ) 28، ص إىل علم اللسان احلديث، جملة اللسانيات"ـ احلاج صاحل، مدخل (  1)

 :ـ املراجع املعتمدة يف ترمجة حياة دي سوسري(  2)

 . ، وما بعدها 42أ ـ جورج مونان، علم اللغة يف القرن العشرين ، ترمجة جنيب غزاوي ، ص 

 .وما بعدها 28ب ـ احلاج صاحل ، مدخل إىل علم اللسان احلديث، جملة اللسانيات ، ص 

-Tullio de Mauro, Notes biographiques et critiques sur F. De  Saussure pp 327ج ـ 

339. 
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وف غري الرغم من الظر على آنذاك املفكرين والدارسني  ذا الكتاب الكثري من االهتمام لدىلقد أثار ه   

أشهر  ه وحتدث عنهفقد ذكر ،األوىلاملواتية بسبب الدمار الفكري واحلضاري الذي أحدثته احلرب العاملية 

وغرامون  ،(Meillet ( )0805 – 0802)الدارسني اللغويني يف ذلك الوقت منهم ميي 

(Grammont( )0802)، وجسربسن(Jespersen( )0805- 0802 )،  ( 0832)وماروزو

(Marouzeau)، فيلد موبلو(Bloomfield( )0834  ) وغريهم كثري. 

   

فأول  ،املختلفة ة ينساناإلبدأ ينتشر يف الثقافات  حتى(  0805) للكتاب األوىلظهرت الطبعة  أْنوما   

: عنوانب( H.kobayashi)يد  على األوىليف طبعتها  0832سنة  اليابانيةاللغة  إىل كانتترمجة له 

Gengogakugenron، طبعة  يهو ،0841سنة  ثانيةالالطبعة  كانتف. بعد  ثم توالت الطبعات فيما

 كانت 0861ويف سنة  ،0840ذلك سنة  ناوك ،تها الطبعة الثالثة مبقدمة جديدةثم تل ،مزيدة ومنقحة

 .الرابعةالطبعة 

  

 Grundfragen عنوانب( H.lommel)يد   علىاألوىليف طبعتة  0820سنة  نيةااألمل إىلثم ترجم    

der allgemeinen Sprachwissenschaft  بربلني 0852سنة  كانت ثانيةالثم الطبعة 

(Berlin.) 

   

 Kurs' :عنوانب( H.M.SUHOTIN)يد   علىاألوىليف طبعتة  0822الروسية سنة  إىلترجم   

obščej lingvistiki'  . 

 Curso : عنوانب (Amado Alonson)يد   علىاألوىليف طبعتة   0846ية سنة نااإلسب إىلترجم   

de lingüística general الطبعة  ،( 0866) ثانيةالة بعطال: اآلتيالنحو  ىثم توالت الطبعات عل

 (.0850)الطبعة الرابعة  ،( 0868)الثالثة 

   

 Course in general) عنوانب( W.Baskin)يد  على 0868سنة  اإلجنليزية ىلإرجم ُت  

linguistics)  يد  على 0850البولونية سنة  إىلترجم ،ثم(Krystina Kasprzyk) عنوانب: 

Kurs iezy Koznawswa ogolnergo. العربية  ومل يرتجم إىل ،0852سنة  ليةااإليط إىلترجم

ذلك ما يثري احلرية  ،بعني سنة من نشرهس حواليأي بعد ؛ رمجات متعددة ات يف تنيناإال يف بداية الثم

ا عن هذا الزخم املعريف الكثيف الذي أحدث ثورة عميقة يف بحث اللغوي العربي بعيًدظل ال إذ ،والعجب

 .العاملي لسانيلاالفكر 
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يف  ناك ْنإو دي سوسري أنَّ ي يزخر به هذا الكتابذلك الرتاكم املعريف الذقد يدرك القارئ املتأمل يف   

بيستمولوجي تلك ستظل يف جوهرها املعريف واإل قطيعته نَّإف ،لفكر اللغوي السابقة مع ايعالظاهر أحدث قط

حسب  –يتوخاه دي سوسري يقتضي  ناالتحول املنهجي الذي ك نَّإإذ  ،القديم لسانيلااستمرارية للفكر 

الفكري واملعريف  اإلطارحتديد  ك إىلذل ا منقاصًد ،لغوي السابقالعودة تقوميية للفكر  –الضرورة املنهجية 

الدراسة اللغوية يف  أنَّ ،ة التارخييةااللتفات هذهطة فتبني له بواس ،احلقب الزمنية املختلفة للدراسة اللغوية عرب

 : مرت بثالث مراحل أساسية ة ينساناإلاحلضارة 

 

 ثم تعمقت أكثر على ،نيياليونانمن جهود  – يف نظره –رحلة امل هذهبدأت  ،لنحومرحلة ا : األوىلاملرحلة 

فهي دراسة قائمة يف جوهرها على املنطق  Port-Royal،(1)رواياليد الفرنسيني خباصة يف حنو بور 

وية من ،وتكاد ختلو هذه الدراسة من أي تصور علمي واقعي للظاهرة اللغ( املفاهيم واالصطالحات)وأدواته

بتة بناء على مبدأ اخلطأ ، فكان اهلدف من هذه الدراسة هو وضع معايري ثاللكالمحيث هي إجناز فعلي 

 .، فهي دراسة معيارية ليس إالوالصواب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شرح  إىل تسعى –ا سالًف إليها أنكما أوم –الدراسة  هذه كانت ،مرحلة الفيلولوجيا :ثانيةالاملرحلة 

دراسة تتميز بالقدم حيث  هيف ،يلة وليست غاية يف ذاتها إذ تعتمد اللغة وس ،النصوص القدمية وتفسريها

الفيلولوجيا األساس ليس  فموضوع ،نيةوالالتي ة ياليونان :ة باللغتنياقرتنت نشأتها اجلنينية بالنصوص املكتوب

 لسانيلا النسقا هو خارج عن ملعرفة موسيلة  من حيث هو للساناا منإو، يف ذاتهمن حيث هو غاية  للسانا

دراسة اخلطاب املكتوب  وتقصي من اهتماماتها  تعكف على –كما هو معروف  –الفيلولوجيا ف ،نفسه

 .اخلطاب املنطوق 

   

                                                           

نسبة إىل املكان الذي كان يلتقي فيه الكتاب الفرنسيون  الكبار والفالسفة  : (باريس) Port-Royalبور روايال  ـ ( 1)

( املنطق،والنحو، والالهوت)ن قضايا فكرية، ولغوية، ودينية ، كان هؤالء مجيًعا يتدارسوBlaise Pascal: مثل

 )  Lancelot, Claudeهرت يف رحاب هذا املنتدى الفكري نزعة حنوية عقلية تقوم على املنطق، كان يتزعمها    ظ

 La )النحو فن التكلم  : ، وكان شعار هذه النزعة ( 0584ـ 0503)  Arnauld, Antoine و(  0586ـ 0506

Grammaire est l'art de parler .) 
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منوال يتعامل مع الظاهرة اللغوية تظل بعيدة عن طبيعة  هيمن حيث  ،الفيلولوجيا نَّإف ،املنطلقهذا ومن   

الظاهرة يف ذاتها ومن  هذهتدرس  ْنأجيب  ،ةجتماعيامن حيث هو ظاهرة  للساناملوضوعية  لميةالدراسة الع

 .أجل ذاتها

األوروبيون العالقات  استكشف ْنأمنذ الدراسة  هذهظهرت  ،مرحلة الفيلولوجيا املقارنة  :املرحلة الثالثة

 إذ بدأ االهتمام بالبحث عن الصفات ،(والالتينية  ةياليونانوالسنسكريتية )القائمة بني اللغات القدمية 

 Franz Bopp فرونز بوب  ولقد أوحى ،الدالليالصوتي والرتكييب و بني اللغات على املستوى املشرتكة

 ىية وجود علم مستقل يعكف علمكانبإ أنية يف هذا الشاألولمن خالل جهوده  )0252- 0280   (

 .والبحث عن الصفات املشرتكة بينها ،األلسنة مقاربة

   

 ،ة ينساناإلة بني اللغات الفضل يف فتح حقل خصب من حقول املعرفة اجلديد حنو املقارن التوجههلذا  ناك   

بل ظل يتحرك خارجها يف دوامة التحول  ،اقيا عمرًبس ة لسانيلاسرب أغوار الظاهرة  إىلمل يتوصل  هأنَّغري 

  (1).البشري للسانالداخلية  البنيةجهد يف خرق  دون أدنى ،اللغويةالعضوي للسالالت 

 

والتقوميية للفكر  بهذه العودة التارخيية للبديل املتوخى –ا منهجًي –أ األرضية هيقد  دي سوسري يكون  

 أْن همكانبإالرافد املرجعي الذي  تها التطبيقية وخصائصها املنهجيةإجراءاب اتلسانيلا كانتف ،اللغوي السابق

 .سناجمتمع لغوي متج ينتمي إىل كل فرد ميتلكه اتواصلًي نسًقا بوصفه   ،للسانام التفسري الكايف لبنية يقدِّ

 : ةاآلتييف اجملاالت  –يف نظر دي سوسري  – اتلسانيلاتنحصر مهمة 

السالالت وإعادة بناء أصول  ،لقيام بالتأريخ للعائالت اللغويةأي ا ؛هلا لتأريخوصف كل األلسنة واـ 0

 .اللغوية

 نفسر أْننا لميكن  العامة اليت القوانني واستنباط ،الفاعلة بشكل دائم يف كل األلسنة البحث عن القوىـ  3

 . اخلاصة يخرالتا هربها كل ظوا

  (2). انفسها بنفسهحتدد و ،ا عن باقي العلوم نفسه اتلسانيلامتيز ـ 2

    

كل احملور يف الثنائيات اليت تش لسانيلاالتحول العلمي الذي جاء به دي سوسري يف جمال البحث  يتبدى  

 :  الثنائيات ما يأتي هذهومن  ،يتوخاه دي سوسري ناالذي ك املعريف للمنهج العلمي

 

                                                           

 1 -  Ferdinand de Saussure  ,Cours de linguistique générale, P 12 . 

 .05،  06ص . ، مدخل للسانيات دي سوسري ـ ينظر مبارك حنون(  2)
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 :ـ الثنائيات اللسانية عند دي سوسير 2
 

  :ي نآ/ تاريخي ـ  أ
 

يف ظل هذا التصور ، ي من جهة أخرىخيوتطور تار ،من جهة نظر دي سوسري واقع قائم بذاته يف للسانا   

،  النسقهذا وتاريخ ، يف حالة زمنية حمددة  للساناأي  ؛يناآل لسانيلا النسقميكن لنا التمييز بني  للسان

 : يف التعامل مع الظاهرة اللغويةدي سوسري بني منهجني مييز  للساناا على هذا التصور حلقيقة وتأسيًس

 .عرب احلقب الزمنية املختلفة  للسانبالتحول املرحلي هذا املنهج يهتم  ،املنهج التارخيي :األولاملنهج 

 .يف الواقع اللغوي عليه  هيكما اللغوية الظاهرة  هذا املنهج يتناول ،املنهج الوصفي :نيالثااملنهج 

 : ـ يف نظر دي سوسري ـ تتفرع إىل فرعني  اتلسانيلا نَّإولذلك ف

 تعقبدراسة قائمة على  :وهي (Diachronic /Diachronique )تارخيية،تطورية اتلسانيـ  0

   .مسار اللغة التطوري عرب التاريخ

الدراسة اليت : هيو( Synchronic /Synchronique)( كرونية ناس)يةنآ،سكونية اتلسانيـ  3

مبعزل عن  (احملدد الزمانو كاناملتداول يف امل للسانا) يف حالة لغة ومن أجل ذاته يف ذاته لسانيلا النسقتهتم ب

  (1) .التاريخ

   

إذا ما قطعنا  أنَّنا فهو يرىات نبية للبالدراسة التشرحي ميثل لذلك يةالثنائ هذهل حقيقة ييف توص رغبة منه و  

يف  فإنَّنا اأفقًي هاانا إذا قطعأمَّ، يف حالة تطورية فقط األليافنالحظ منو  نانَّإف ،(اعمودًي)ا ا طولًينبتة ما قطًع

ومن . ا نهوحصر العالقات القائمة بي ،سطح معني يف جتمعها على األليافمالحظة منو احلالة نتمكن من  هذه

 ( 2).طيع إدراكها من القطع العموديتسناحلقائق ال هذه نَّإف مثة
 

 : كالم /  نالسـ  ب
 
ظاهر ثالثة مله يف الواقع أنَّ هناك  تبدَّى ةلسانيلاوضع أرضية علمية للنظرية  دي سوسري إىل انصرفعندما   

 .تتعلق حبقيقة اللغة البشرية

                                                           

1 - Ferdinand de Saussure  ،  C.L.G.P 125. 

2  -   C.LG.P125. 
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يتميز  اليت جتعلهو نساناإلاملتمثلة يف تلك القدرات اليت ميتلكها ة يننسااإلامللكة  : (Langage)اللغة ـ 1

 . األخرىا سواه من الكائنات عمَّ

جمتمع  إىلينتمي  ليامستمع مث –كل فرد متكلم  التواصلي الذي ميتلكه النسق (:Langue) للساناـ 2

 . متجانسةوحضارية  فيةلغوي له خصوصيات ثقا

يف نظرنا هو اللغة  للسانا": يقول دي سوسري .الفعلي للغة يف الواقع جنازاإلهو  ( :Parole)الكالم ـ 3

يف ذاتها  متجانسةمن ههنا غري  هيف ،ية  تتميز بتعدد عناصرهاإنسانفاللغة بوصفها ظاهرة  (1)"ناقص الكالم 

اك تنتمي إذ ذ هيو ،نفسيةودراسة فيزيائية وفيزيولوجية : ية متعددة إنسانرف امعتتناوله موضوع  هيف ،

بل  ،ااألمر الذي جيعل تصنيفها  وإخضاعها للوصف والتحليل صعًب جمال فردي وجمال اجتماعي، إىل

إذ  ،تناوهلا من وجهة نظر واحدة  إىل ىالذي يسع لسانيلاالباحث  حينئذ تستعصي على هيف ،مستحياًل

  (2).ها حمل اهتمام لكثري من التخصصات نَّإ

التام بني  بالتجانسويتميز  ،ع البحث عن إطار موحد يف بنيتهجناألنهجية يكون من املعضلة امل ذهنظرا هل     

 :وهو يف نظر دي سوسري ،للساناالصفة إال يف  هذهوال تتحقق  ،عناصره

 .س ناجمتمع متج األشخاص الذين ينتمون إىل سة الكالم يف ذاكرةرمما ـ  رصيد وضعته 0

إذ  ،اجملتمع اللغوي إىل األشخاص املتكلمني الذين ينتمون ذهانأنظام قواعدي يوجد بصفة مضمرة يف  ـ  3

صفة كاملة عند ببل يوجد  ،حدة  ة اجتماعية اليوجد عند كل فرد علىمن حيث هو ظاهر للسانا نَّإ

 .اعةاجلم

 كونهوهو يتميز عن اللغة من حيث  ،فراد اجملتمع اللغوي الذي يسمح هلم باالتصال أمشرتك بني  قانون ـ  2

 .هرة اجتماعية متارس فاعليتها بالقوة مبعزل عن إرادة األفراد املتكلمني ظا

 هذهفهو جمموعة من األعراف الضرورية اليت يستخدمها اجملتمع ملزاولة  ،نتاج اجتماعي مللكة اللغة ـ  4

 (3).امللكة عند األفراد

   

أو جيري عليه تعديال يف أي مستوى من  ،يغريه أْن همكانبإا عن إرادة الفرد وليس خارًج للسانا ناك وإذا  

األداء الفعلي هو الوسيلة  نَّأل ؛ازه الفعلي للكالمجنإيف  ينهناا إىل ترمجة قوفهو يسعى دائًم ،همستويات

 .يف الواقع اللغوي وحتققه للساناالعملية اليت تعكس منط هذا 

   

                                                           

1  -   C.L.G.P25. 

2  - C.LG.P25. 

3 -  C.L.G.P30. 
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 كيفيةالنتيجة اليت يسجلها الفرد ب هنَّإلم ليس من وظيفة املتك للسانا أنَّيف هذا السبيل دي سوسري  ويرى  

 .و عمل فردي  نابع عن إرادة وذكاءعكس الكالم الذي ه، سلبية

 : منيز بني شيئني أنوميكن لنا 

 .الشخصي  للتعبري عن فكره للساناني نالم قواليت يستخدم فيها الفرد املتكة لسانيلاالرتاكيب  :أحدهما 

 ( 1).يف الواقعوتفعيلها  الرتاكيب  هذهبتحيني زيولوجية اليت تسمح له ية والفيالنفس اآللية  : اآلخرو

والكالم من  ،ية مبعزل عن إرادة الفرد املتكلممن حيث هو ظاهرة اجتماع للساناالتمييز بني  نَّإومن مثة ف  

دث ا بني احليطرح متييًز ،نياآلخرلالتصال ب التعبريية فيه املتكلم قدرتهحيث هو عمل فردي ميارس 

 .االجتماعي واحلدث الفردي 

 : فصل نفسهعن الكالم هو يف الوقت  للسانافصل  أنَّ ،سوسري يف هذا املقامدي  يرىو  

0-  .ما هو اجتماعي عما هو فردي  

 (2) .ما هو جوهري عما هو تابع أو عرضي -2
 :وتبسيطها بقولهوالكالم  للسانااملقابلة بني  هذهتلخيص  ناحياول الدكتور متام حس  

 .حدود هذا العمل للساناو ،كالم عملال

 .معيار هذا السلوك للساناو ،الكالم سلوك

 . قواعد هذا النشاط للساناو ،الكالم نشاط

 . يدرك بالتأمل يف الكالم للساناو ، كتابةا وبالبصر نطًق معسالكالم يدرك بال

  .اللغويةهو املخزون يف املتون  للساناو ،الكالم هو املنطوق واملكتوب 

 ( 3) .عمل اجتماعي للساناو ،لكالم عمل فردي ا

إذ ،ا وصلتهما وثيقة جدًّ ،نهذين املوضوعني متصال نَّإوالكالم ف للساناالرغم من الفرق املوجود بني  على

ا أمَّ ،ن عمليات عديدة للكالم عرب الزمنسب ماما هو إال ر للسانا نَّأل ؛اآلخرأحدهما يقتضي وجود  نَّإ

 (4).للسانافرها واملعجمية اليت يو، بيةيكوالرت، ستعمال للوسائل واألدوات الصوتيةأو ا ،بيقتط هنَّإالكالم ف

 

 

 

                                                           

1 -  C.L.G.P.30. 

 2 -  C.L.G.P.30. 

 .32، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص م حسانينظر متا ـ    ( 3)

4 - C.L.G.P.31. 
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 : مدلول / دال ـ  ج

 الشيء إىل إبراز رؤية تعاملية متيل إىل لسانيلاسوسري يف جمال البحث  دي اهاملنهج العلمي الذي تبن يسعى  

 Language system   / Système سانيلال النسقفكرة  كانتف، يف ذاته املتجانساحملدد و

linguistique حدات بالعالمات الو هذه ىتسم ،فيما بينها فقةوحدات أساسية متوا الذي يتكون من

العنصر  هيف ،النسقوحدة  هيـ يف نظر دي سوسري ـ  ةلسانيلاالعالمة ف ،(Signes) ( Signs )ةلسانيلا

ومفهوم ( Image Acoustique) ( Acoustic image)الذي يتكون من صورة مسعية  لسانيلا

(Concept) من  كونةمة لسانيعالمة  ذهه( رجل) مثال كلمة.فكرة اليت تقرتن بالصورة السمعيةأي ال؛

ة الدالليوهو جمموع السمات  ومفهوم ،( ل ،ج  ،ر) األصواتي لتتابع النفسوهو اإلدراك  ،صورة مسعية

 (.راشد  ـذكر ـ إنسان ـ عاقل ـ ناطقـ  حي) 

   

و إال ترتيب ألصوات فما ه ،مستقلةة لسانين عالمة سوف اليكوِّ هنَّإف ،حدة ىالتتابع الصوتي علإذا ُأِخَذ   

فهذا  ،ردهامبف ةلسانيالتشكل عالمة  ،مفهوم الرجل ُنوَِّكة اليت ُتالدالليالسمات  أنَّكما  ،إال جمردة ليس

ن من املفهوم هذا املركب املتكوِّة لسانيعالمة  فيسمى" .يقتضي االحتاد التام بني الصورة السمعية واملفهوم

 .(1)"والصورة السمعية 
 : اآلتيبالشكل  وميكن لنا متثيله

 

  

 

 

 

( صورة مسعية)و (مفهوم)وتعويض،الكل لداللة علىمصطلح العالمة ل ثم صرح دي سوسري باإلبقاء على 

 أنَّدي سوسري  ويرى .( / Signifié Signifiant ( (Signifier / signifie )بلفظيت دال ومدلول

                                                           

1-  C.L.G .P99. 

 مفهوم

 صورة سمعية
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من  أم ،فيما بينهما هذا الفصل  ناأكسواء  ،املواجهة اليت تفصلهما على يدالنهما أنَّلية هذين اللفظني أفض

 .(1)امالكل الذي جيمعه

/ ول لمد/ و/ دال: /يتكون من وجهني من هذا التصور ـ هي مركب  اانطالًقـ  ة  لسانيلاالعالمة  نَّإ

العالقة اليت تربط بني "هذه  أنَّ، ويرى دي سوسري بعالقة تواضعية يرتبطانهما نَّ؛ ألالفصل بينهما يستحيل

 arbitrary  /Arbitraire  /" (2 ) الدال واملدلول هي عالقة اعتباطية

تقسيم  ة هيانيلسلاالعالمة  نَّإف ةومن مث ،يف الواقعا معيًن مدلواًلا يطابق معيًن دااًل أنَّتظهر االعتباطية يف   

عكس املفهوم العفوي لدى املتكلم  ،االتفاق واالصطالح هي مبعنىف ،واقع عن طريق التواضع الغريال

 ( 3).واقع ا اسم للهأنَّكة لسانيلاالذي يرى العالمة 
ة استثنائية تكون فيها العالقة بني الدال ئيدي سوسري يقر بوجود حاالت جز فإنَّالرغم من ذلك  وعلى  

 هذهلكن  ،(Onamatopées  )   ة يكما يالحظ يف الكلمات الطبيع ،ول عالقة غري اعتباطيةواملدل

الت ذات ااحل هذه أنَّو ،اعددها حمدود جًد نَّأل ؛السانًي نسًقا ُنوَِّكوال ُت ،وحمدودة  العالمات تبقى استثنائية

 (4) .حمل خالف ناآل هيونشأتها ،  ثانوياهتمام 

اختيار حر  ا عائدة إىلهأنَّال تعين " –يف نظر دي سوسري  –ة لسانيلاطية يف العالمات االعتبا نَّإولذلك ف  

اطي بالنسبة للمدلول الذي أي اعتب ؛الدال غري معلل أنَّعتباطية ما نعين باالنَّإو، به متكلم اللغة  يقوم

 (5) ."عالقة يف الواقع التربطه به أية

   

الذي  الرابط األساسفما  ،ال واملدلول عالقة اعتباطيةالد بط بنيريت تالعالقة ال كانتإذا : رب قائل يقول  

هذا  ،من العالمات نسًقا بوصفه للسانا أنَّهذا التساؤل ب علىالرد ـ يف نظر دي سوسري ـ يربط بينهما ؟ ميكن 

 .بني الدال واملدلولالرابط الذي جيمع  ةمكانويقوي  ،االعتباطية هذههو الذي يضبط  النسق

 

 

                                                           

1 - C.L.G.P100. 

 2 -  C.L.G.P.100 

 .33مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، ص . ـ كاترين فوك(  3)

4 - C.L.G.P.10. 

 .022، ص امبادئها وأعالمه( اللغة احلديث علم)، األلسنية ينظر ميشال زكريا ـ(  5)
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 :عند دي سوسير مفهوم السيميائياتـ  3
 

تناول  أنَّيدرك  املعاصر ينساناإلملسار التطوري املرحلي للدراسة السيميائية يف الفكر من يتعقب ا نَّإ  

تناول العالمة ليس باألمر و ،ا عن تناول العالمة يف حد ذاتهاالسيميائية بالبحث والدرس الينفصل منهجًي

  .ي وثقايف وحضاري بشكل عام نفس كيان هيالسهل من حيث 

   

من أجل تفسريها وتأويل  ،مله وقلقه وتفاعلهالعالمة حمور تأ كانت ،ذا الكونيف ه نساناإلوجد  أْنمنذ   

النزعة اليت تقتضي وجود نظام  تلك، يةإنساننزعة  كونهمن حيث  ،داللتها لتحقيق االستئناس واالجتماع 

 .دالةال عالماتشبكة من الاصطالحي يتكون من 

 

مركز  أنَّ تهدي إىل عرب احلقب الزمنية املختلفة نساناإلبها  مرَّاملراحل احلضارية اليت  إىل نظرة عجلى نَّإ  

نفسي وثقايف  هي معطىمن حيث ، وسيظل العالمة ،العالمة ناكة ينساناإلاالستقطاب يف احلضارة 

 .واجتماعي وحضاري بشكل عام

 

من أجل استكشاف ا أوفر تدارسها تدارًس تنصرف اجلهود إىل أْنجرم من فال ، كان األمر كذلك وإْن  

واملفكرين ، الفالسفة ا للدرس لدىالعالمة موضوًع لذلك شكلت، وجماهلا اإلجرائي ةالدالليحقيقتها 

واألصوليني ، وعلماء الكالم، ا بالفالسفة املسلمنيوالرواقيني ومروًر، وأفالطون ،ومنذ أرسط ،األقدمني

 .استقلت العالمة مبوضوعها يف الفكر السيميائي املعاصر ْنأ إىل

   

كل فرد ينتمي  ميتلكه النسقا وهذ ،متكاماًل نسًقا بوصفه  ةلسانيلاالعام لتشكل العالمات  اإلطار للسانايعد  

ن تكوِّ ا من عناصر دالةالذي يتكون أساًس النسق ذلك ، متجانسةوحضارية  فيةجمتمع له خصوصيات ثقا إىل

بدأ التفكري يف طبيعة العنصر الدال من حيث منطه  من هناالتواصلية، واجلوهرية لتحقيق العملية  بنيته

ت العالمة إذ ذاك فأصبح ،ةالدالليا لطبيعتها اإلجرائي للسيميائية نظًرالعالمة نواة اجملال  كانتالسيميائي، ف

 النفسوعلم ، والبالغة ،واملنطق ،فلسفةكال،ية خمتلفةإنسانالدارسني يف رحاب معارف  مركز اهتمام لدى

 .اتلسانيلاوالطب و، 

 

كاملة تتخذ العالمات ل عليها يف تأسيس نظرية متعوَُّي أْنأفكار أولية ميكن  توافرت يف ظل هذا االهتمام   

ي وضع أرضية يد دي سوسري الذ على –اجلنينية  على األقل يف مرحلته –وقد حتقق ذلك  .موضوعها هلا
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وحيررها من ضغوط تعدد  ينفرد بالعالمة أْنوجود تصور شامل ملنوال علمي مستقل ميكن له  ةيمكانإل

 .لعلومااملعارف و

 

 :مفهوم العالمةأ ـ 

 

 ) مسعية وصورة ،(Concept)يف نظر دي سوسري بني مفهوم ( Sign  /Signeٍ )العالمة ُدحَِّوُت  

Acoustic  image /Image acoustique )أنَّهو  إليه اإلشارةومما جتدر . مواس شيء بنيال 

 .(1)ية للصوتالنفسالبصمة  هيا منإو ،ة خبصائصها الفيزيائيةاملادي األصواتالصورة السمعية ليست 

 ،أو دال ومدلول  ،هوم وصورة مسعيةمف ، هنينفسي ذو وج كيان  –وفق تصور دي سوسري  –فالعالمة 

 .غري سببية أي عالقة غري معللة ؛(Arbitraire) الدال واملدلول عالقة اعتباطيةوالعالقة بني

يقول (. املرجع)العالمة  إليهاء للواقع اخلارجي الذي تشري هناك إقص أنَّيظهر من خالل هذا املفهوم للعالمة   

 .(2)"املفهوم والصورة السمعية  بنيبل  ،واالسم العالمة التربط بني الشيء نَّإ: " أندي سوسري يف هذا الش
يف  إليه الذي حتيل والشيء، حقيقة نفسية هيا فاصال بني العالمة من حيث القول يضع حاجًز فهو بهذا

 .أو املوجود يف األعيان كما يسميه أسالفنا األقدمون  ،الواقع اخلارجي

تثري يف العقل  هيف ،بديال له ا آخر بوصفهحمسوس يستدعي شيًئ هي شيءأي  العالمة حقيقة حمسوسة؛  

 ليةاطرح إشكُت هناومن  ،الواقع اخلارجيموجود يف  صورة لشيء هيصورة الذهنية ال أنَّ بيد ،صورة ذهنية

 .( 3)(Referent)عالقة العالمة باملرجع 

   

يف الربط بني  –كما يراها دي سوسري  –ة وحركيتها يف جماهلا التواصلي واإلبالغي الدالليتنحصر العالقات   

 (4).يالنفسالدال واملدلول داخل النطاق 

 

 Stephen ( 1)ناستفن أومل ،من الذين اقتفوا أثر دي سوسري يف إبعاد املرجع من مفهوم العالمة  

Ullmann   (2)إيكو وأمربطو ،جمال علم الداللةيف(U.ECO )أنَّامربطو  يرى ،يف جمال السيميائية 

                                                           

1   C.L.G.P.98 

2  - C.L.G.P.98 

 .03،مدخل إىل السيميوطيقا ، ص ـ  سيزا قاسم وآخرون(  3)

 .33، ص املرجع نفسهـ (  4)
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ائية التهتم السيمي نَّ ألذلك إال ناوما ك ،ة واقعية العالقة له بالسيميائيةمشكلة املرجع من حيث هوحقيق

وميكن ،العالقة بني الدال واملدلول فحسبة تكمن يف الدالليالقيمة  نَّإإذ  ،نبقضية احلقيقة والبطال

 (3).ما هو خارجها عداها إىلتت وال، الثنائية فقط  هذهنشغل بت أْنللسيميائية 

 

  :السيميائية اآلفاقب ـ 

 

 ،فيةعرطبيعية أم  العالمات عالمات هذه كانتسواء أ ،به من عالمات طما حيي إىل نساناإل انتبهمنذ القدم   

 ،الفعلي للخطاب اإلجنازممارسة  ا مييل بطبعه إىلا اجتماعًيك أهميتها يف حياته من حيث كونه كائًنوأدر

وصفها لوا مقاربة العالمة باختالف اهتماماتهم الفكرية عرب التاريخ حاو الدارسني األقدمني على نَّإولذلك ف

 .يةإنسانيف أي ظاهرة  اأساًس عنصًرا

  

، واملنطق،املختلفة كالفلسفة ة ينساناإل جمموعة من العلوم تناولته ا حمدًدات العالمات موضوًعوهلذا أضح   

أفكار سيميائية عميقة يف رحاب ، ذحينئ،ظهرت  .. والطب ، وعلم االجتماع، والبالغة، النفسوعلم 

ية مالنظرية العل مل ترق إىل مستوىاجلهود الفكرية يف هذا اجملال  هذه أنَّبيد  ،ية خمتلفة إنسانمعارف 

 (4) .فما فتئت العالمات تعاجل حسب إجراءات عرضية هامشية ،املكتملة

 

التفكري يف بلورة  أهمية إىل نتباهااليثري  أْنحاول  –األقل  على –وملا جاء دي سويسر يف الثقافة الفرنسية   

 سوسريدي  أنَّهو  ،يف هذا املقام  إليه اإلشارةمما جتدر و ،املختلفة واعهاأنللبحث يف العالمات ب ةلسانينظرية 

 ة ينساناإلضمن الظواهر  للسانايبحث عن موقع  ناوذلك عندما ك. اًضَرمل يتناول السيميائية إال َع

 (5).ىخراأل

  

                                                                                                                                                                                       

عاش يف اجنلرتا، له دراسات وأحباث يف ( 0825ـ0804)لساني من أصل جمري  Stephen Ullmann ـ ( 1)

 .األسلوب والداللة

 .، فيلسوف وناقد وروائييطاليسيميائي إ Umberto Eco ـ ( 2)

 . 32، ص ،مدخل إىل السيميوطيقا سيزا قاسم وآخرونـ  (  3)

 .068ـ  ينظر مبارك حنون، املرجع املذكور سابًقا ، ص (  4)

 . 068، ص ـ  ينظر املرجع نفسه( 5)
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نظام  للسانا أنَّ هيو ،من فكرة جوهرية يةمع البحث العلمي للظاهرة اللغو يف تعاملهينطلق دي سوسري    

 ظمةأن كلها هذه (1)...البحرية  شاراتواإل، الصم والبكموعالمات  ،اإلشارات من العالمات الدالة يشبه

 ،يعد أهم مظهر من مظاهرها يف كونهإال  األنساق هذهعن  للساناوالخيتلف  ،تتكون من عالمات دالة

 .الدال باملدلول  نااقرت عن طريقاليت تتحقق  الداللة هي اقاألنس هذهاملشرتكة بني فاخلاصية 

    

 هنَّإف ،املشرتك قاسملهذا ا علىوبناء  ،ن عالماتم كونةظمة مأن الدالة ىخراألوالظواهر  للسانا ناوإذا ك   

 يقول دي. الذي حيتويها النسقة طبيع كانتالعالمات مهما  وجود علم يقوم بدراسة نتوقع أْنمن املمكن 

وهذا ، االجتماعية ياةالعالمات داخل احلا يدرس حياة نتصور علًم أْنميكننا  ":  السياق سوسري يف هذا

هذا  ويسمى ،العام النفسا من علم سيكون فرًع ومن ثم ،االجتماعي النفسمن علم  االعلم سيكون فرًع

الذي يعين  (Semeion)  ياليوناناملشتقة من اللفظ ( Semiology /Semiologie): ـب العلم

 (2) .(Sign/Signe )عالمة

    

 وملا ،ها حتكماليت القواننياستكشاف و ،من معرفة مكونات العالمات يف ذاتهاسيمكننا هذا العلم املتوقع     

، هكيانب نتنبأ أْنالميكن لنا  هنَّإف –حسب تعبري دي سوسري  – اليغري موجود يف الواقع احلهذا العلم  ناك

إال جزء  هيما  اتلسانيلا أنَّ وسريدي س ويرى ،سلًفا همكان بتحديد مربر ووجودهيوجد  أْنحيق له  ولكنه

ومن  .اتلسانيلا ا علىسيكون تطبيقها ممكًن السيميائياتاليت ستكشفها  القوانني أنَّو ،من هذا العلم العام 

  (3).ةينساناإلر ومضبوط ضمن جمموع الظواهمبجال حمدود  ا ملحقةنفسه اتلسانيلا جتد ذا املنطلقه

يدرس العالمات يف إطار احلياة  اعلًمـ دي سوسري  ـ يف نظر السيميائياتوبناء على هذا التصور أضحت   

ظاهرة سيميائية  للسانايعد  ذلكمن  اانطالًقو .ةلسانيأم غري  ةلسانيالعالمات  هذه كانتسواء أ ،االجتماعية

 . ظاهرة اجتماعية من حيث كونه

 

 :خر الرأي اآلـ  4
 
 بنا يف هذا املقام أْن ولذلك جيدرهناك وجهات نظر أخرى ختالف التصورات السيميائية عند دي سوسري،   

 .سوسري ات على املفاهيم اليت جاء بها دي نشري إىل بعض االعرتاض

                                                           

1   -  C.L.G.P33.  
2  -  C.L.G.P33. 

3  -  C.L.G.P33.     
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 :Richards و Ogdenاعتراض : االعتراض األول 

 
Ogden ا شديًداًضللعالمة اعرتا من الذين اعرتضوا على تصور دي سوسري  

 (1 )
Richards (2 ) و 

يف  

حيث أشارا إىل أهمية التحليل املزدوج الذي ( The meaning of meaning)كتابهما معنى املعنى 

 .واألشياء املشار إليها من جهة أخرى ،الكلمات واألفكار من جهة لعالقة بنييتناول ا

 : الدالليةشتهر يف الدراسات وقد اختصرا فكرتهما يف شكل مثلث ا 

 الفكرة                                                            

 

 

        

 

 الرمز                         الرمز   املرجع                                                      

ة أنَّ الدراسات اليت تناولت ، ترى هذه النظريبالنظرية املنطقية أواإلحالية تعرفأصبحت هذه النظرية 

ابتعدت عن الدقة ا األشياء اليت تشري إليها العالمات يف الواقع اخلارجي العالمات عندما أغفلت متاًم

اليت ترمز إليها ، إنَّنا يف حاجة إىل منوال علمي يهتم بالعالقة القائمة بني الكلمات واألشياء واإلثبات العلمي

 : ينطلق من مستويني فاإلجراء التحليلي للعالمات يف الواقع جيب أْن ،طة األفكارهذه الكلمات بواس

 .مستوى يتناول العالقة بني الكلمات واألفكار -0

 .مستوى يتناول العالقة بني األفكار واألشياء-0

، معنى ذلك وجود الفكرة يقتضي بالضرورة عالقة سببيةالعالقة بني الرمز والفكرة  ألنَّوما كان ذلك إال 

 (3).حتيل إىل األشياء إال بواسطة األفكار ، فالرموز الالرمز احلامل احلسي هلذه الفكرة دوجو

 

                                                           

معنى املعنى بشاركة ريتشاردز  : لساني إجنليزيي مؤلف كتاب : ( 0862ـ  0228)  Charles Kay Ogdenـ  ( 1)

 .0832طبع يف لندن سنة  ،  ، يتضمن الكتاب مباحث يف اللسانيات وفلسفة اللغة

 . ناقد وبالغي  إجنليزي( : 0828ـ  0282)ـ   Ivor Armstrong Richards ـ  (2)

 . 34طيقا ، ص ،مدخل إىل السيميوـ سيزا قاسم وآخرونـ  (  3)
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 :اعتراض بنفنيست: االعتراض الثاني 
  

 يت جاء بها دي سوسري حيث تعرض إىل أغلبها يف كتابهم الهيباملفا( 0825ـ0813) (1)لقد اهتم بنفنيست  

(Problèmes de linguistique générale) ومن القضايا اليت استقطبت اهتمامه ،اا وناقًدسًرمف 

مفهوم عند وقف اليت تتعلق بالعالمة  وانباجل، فبعد عرضه دي سوسري كما تصوره العالمة ومفهومها

 .ويبني تناقض دي سوسري فيه  االعتباطية ليناقشه

   

دي سوسري  نَّإإذ  ،حكم خاطئتبناه دي سوسري يف مسألة اعتباطية العالمة الذي احلكم  أنَّ يرى بنفنيست  

ا بوجود طرف ثالث ضمنًي رُِّقُي هنَّإف الدال واملدلول ي لتوحدالنفسالنطاق  يركز على هأنَّالرغم من  على

 ه يف تعريفهنَّأل ،يف تصور دي سوسري للعالمة اهناك تناقًض أنَّبنفنيست فيالحظ  ،يف هذا التوحد أساس

 أنَّو ،أو دال ومدلول ،وصورة مسعية بل بني مفهوم ،واسم بني شيء تربط العالمة ال أنَّيؤكد  لعالمةا

بنفنيست ليست بني الدال فاالعتباطية يف نظر  ،اعتباطية عالقةلول اليت تربط بني الدال واملد ةالعالق

 . لواقع اخلارجياملوجود يف ا بني الدال والشيء مانَّإو ،واملدلول

   

بل العالقة ههنا  ،اعتباطيبليس لرابط اجلوهري بني الدال واملدلول ا أنَّ خيلص بنفنيست من ذلك إىل   

ما  شيء هو اعتباطي هو وقوع دال معني على وما ،اآلخرسبب يف وجود  أحدهما أنَّأي  ؛عالقة تالزمية 

 إليهيل بل بني الدال والشيء الذي حت ،ليست بني الدال واملدلول  فاالعتباطية حينئذ ،يف الواقع اخلارجي 

 (2).أي املرجع ؛لعالمة ا

 

 : R.Barth(3)ت ربا. اعتراضات ر: االعتراض الثالث 

ا يف جلًي ذلك يتبدىو ،ةينساناإلاملعارف تطور يف رحاب  اجديًد منحى بعد دي سوسري ةيأخذت السيميائ  

 :  وذلك بأخذها سبيلني ،منعرج حتوهلا 

 مونانوجورج  (1)(Prieto)طو من بري كل اليت ميثلها، بسيميائية التواصل يعرفأضحى  :أحدهما 

(G.Mounin )(2) وبويسنس(Buyssens)(3) ، تقتفي أثر دي سوسري من حيث  السيميائية هذهفظلت

                                                           

 .باحث لساني فرنسي(: 0825ـ   0813) Émile Benvenisteبنفنيست  ـ ( 1)

2-  Benvenist , Problèmes de linguistique générale ,T1.P46. 

 .سيميائي وناقد فرنسي (: 0821ـ  0806)   Roland Barthes ـ   ( 3)
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 بوصفه نفسه للساناطبيعة لعكاس نااصل هو هذا التو أنَّو ،القصدي والتواصلي للعالمة  اجلانبكد ها تؤنَّإ

 . اتواصلًي نسًقا

(  0821 – 0806)بارت  نرواليف الفكر السيميائي املعاصر  وميثله ،الداللة بسيميائية يعرف:  اآلخرو

شكك يف  هنَّأإىل درجة  التقليدية فثار على مناهجه ،على النقد األدبييف أول األمر ا منصًب اهتمامه ناالذي ك

 ،لنقد احلديثاإرساء قواعد  عمل علىوقد  ،األدب ميدانقدمها اجلامعات الكالسيكية يف ُت اليت املعلومات

 Degré zéro de l'écriture /Degree zeroيف الكتاب الدرجة الصفر :  خاصة بعد ظهور كتابه

of writing (0862  )من حيث التعريف والنقد ،لكتاب فلسفة خاصة باخلطاب األدبيتضمن هذا ا ،

 :السيميائية فألف ثم اجتهت عنايته فيما بعد إىل ،نقدي نصيقواعد منهج  ىفأرس

1 -  Eléments de sémiologie 1964  / Elements of Semiology. 

2- Système de la mode  /  The Fashion System 

اد ثراء وقوة يف األدبية والنقدية تزد ة عامة مما جعل حبوثهالداللي القواننييكشف عن حاول روالن بارت أْن 

الكشف عن الروابط  إىلبارت  عىوقد س ،األدبيوقدسية األثر ،قدسية املؤلف درب االعرتاض على

  (4) ( Plaisir du texte)لذة النص: مؤلفهالسيما يف  ،والعالمات نساناإلالعميقة بني 

   

 نَّأب :قلب موازين التصور القائل فقد  ، ريىعن اخلط السوس مل خيرج ناك ْنإو ،بارت نَّإولذلك ف  

يتم خارج  أنوحتققها يف الواقع  الميكن له  الداللة إنتاج أنَّب ذلك ويربر ،فرع من السيميائية اتلسانيلا

ا حاضًر و ايظل طاغًي لسانيلا فالنموذج ،خر إال عامل اللغةآ ليس شيًئا لوالتاملدفعامل  ،لسانيلا النموذج

 –دي سوسري  إليهذهب عكس ما  –السيميائية  نَّإومن ههنا ف. ة لسانيلاساق غري نتأويلي لأل يف أي إجراء

 ( 5).وليس العكس ،اتلسانيلاا من تصبح فرًع

 

                                                                                                                                                                                       

األرجنتني ، درس اللسانيات يف جامعات خمتلفة باألرجنتني، (  Cordoba)ولد بقرطبة  Luis J. Prietoـ ( 1)

مارس  20تويف جبنيف يف . واجلزائر ، ثم أستاذ السيميائيات يف باريس، وبعد ذلك أستاذ اللسانيات العامة يف جنيف 

0885. 

لساني فرنسي ، اهتم كثرًيا بالتأريخ للدراسات اللغوية، له أحباث  (: 0882ـ  0801)  Georges Mounin ـ( 2)

  ...ودراسات عدة يف جمال السيميائيات واللسانيات والرتمجة 

 .باحث أكادميي ولساني بلجيكي(:  8111ـ  3811) Eric Jean Louis Buyssensـ ( 3)

 .341، األسلوبية واألسلوب، ص ـ ينظر عبد السالم املسدي( 4)

 .وما بعدها 32ينظر بارت، مبادئ يف علم األدلة، ص ـ  ( 5)

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentine)
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 : المسار والتحولة،لسانيلاس المدار:رابعا
 

 مفهوم هي حيث من املدرسة عن احلديث املنهجية بالضرورة يقتضية لسانيلا املدارس عن احلديث إنَّ   

 خاصة ،ينساناإل الفكر لتشكل األوىل اإلرهاصات منذ  حتوله مسار عرب ينساناإل الفكر تاريخ يف شاع

 اليت املرجعية  حيث من ،ةاملتجانس الفكرية التكتالت بعض تظهر بدأت حيث ،الفلسفة رحاب يف

  . هاحتقيق إىل تسعى اليت العلمية والغايات األهداف حيث ومن ، تؤطرها

 املتعاقبة يةنساناإل احلضارات أنَّ إىل تهدي ينساناإل الفكري الرتاث إىل سريعة نظرة فإنَّ ولذلك   

  .اللغوي احلقل ،الديين احلقل ،الفلسفي احلقل :خمتلفة معرفية حقول يف مدارس تعرف

 

  :المدرسة تكوين شروط

 

 ،نشأتها بدء حيدد وبزمان ، معني كانمب طترتب املدرسة فإنَّ املبدأ حيث من :الزمانو مكانال :أوال

 املدارس بعض هناك لعربيا لسانيلا البحث تاريخ يف مثال .ىخراأل املدارس من غريها عن ومييزها

 أنَّ اليعين هذا ولكن  .الشامية  واملصرية  واألندلسية و البغدادية و ةيالكوف و ةيالبصر درسةامل :املعروفة

قد   املدرسة أتباع إنَّ بل نفسه، الزمانو كانامل إىل بالضرورة ينتمون معينة مدرسة رأفكا يتبنون الذين

 والعشرين احلادي القرن يف يعيش عربي لغوي باحث يكون أْن ميكن،متالحقة أجيال تتابع يف يتعاقبون

 . يف القرن الثاني اهلجري ويتبنى أفكارها ومبادئها البصرة مدرسة إىل امنتمًي

 يكوِّنون مؤسسني أقطاب وجود بالضرورة املدرسة نشأة تقتضي : المؤسسون األعالم : اثانيًً

  .ومناهجها فكارهاأ إليهم وتنسب ، للمدرسة الفكرية املرجعية

 أو نظري إطار على عادة ترتكز  بل ،مالعد من تنشأ ال املدرسة : النظرية المرجعية : ثالثا

  .زوالتمي الوجود شرعية عليها ويضفي ،املدرسة يؤطر الذي املرتكز يعد فلسفي

 من غريها عن به تتميز الذي االصطالحي قاموسها مدرسة لكل :واالصطالحات المفاهيم : رابعا

 ،رحابها  يف  ينشأ متجانسة فكرية  بيئة ينتمي إىل   االصطالح أو املفهوم ألنَّ خرى؛ألا املدارس
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  .مالعا واملعريف الفكري التوجه يف وتأثريها املدرسة برقي ويرقى ،رويتطو

 القضايا مع تعاملها وطرائق ،التطبيقية بإجراءاتها املدرسة تتميز : التطبيقية اإلجراءات : خامسا

 . تعاجلها اليت

 ؟ اللسانية المدارس تكونت كيف

 بها جاء اليت ةالتأسيسي فكارلأل القيمة املعرفية واملنهجية إىل اإلشارة من البد التساؤل هذا عن لإلجابة  

De Saussure الظاهرة مع لتعامليف ا العلمي املنهج يف اجوهرًي اانقالًب أحدثت اليت األفكار ، تلك 

 . التطبيقية وإجراءاتها ومفاهيمها مبناهجها املعاصرة اللسانية النظرية اكتمال إىل أدى لذيا األمر ،ةاللغوي

 Cours   العامة اللسانيات يف دروس : سوسري دي كتاب تضمنها اليت واملبادئ األفكار انتشار بعد    

de linguistique générale / Course in General Linguistics   هذا أكان سواء 

 أو املباشرة القراءة سطةابو كتابه على االطالع طريق عن أم ،املباشرة التلمذة طريق عن نتشاراال

 احللقات هذه أنَّ غري،العامل من خمتلفة مناطق يف ية اللسان احللقات من جمموعة تشكلت الرتمجة،

  .تميزةامل املدارس مستوى إىل ترقى جعلها مما املميز طابعها تأخذ بالتدريج  بدأت األولية

  :يأتي ما املعاصرة اللسانية  الثقافة يف املعروفة املدارس من

  : السوسيرية المدرسة أو جنيف مدرسة  :أوال  

 رحلته بدأ ومنها ،أفكاره واحتضنت سوسريدي  جنبتأ اليت املدينة باسم املدرسة هذه اسم اقرتن لقد    

 العلمية احلصيلة هذه الستثمار جنيف إىل العودة ثم ، فرنسا إىل التعليمية رحلته ثم ،أملانيا إىل العلمية

 اللساني  احلقل يف والباحثني الدارسني أوساط يف نشرها ثم ،واكتماهلا وبلورتها

 يف الشرط هذا توافر فقد تؤطرها، نظرية مرجعية من البد مدرسة لكل أنَّ اسالًف إليه أشرنا وكما  

 يف سوسري دي بها جاء اليت األولية املبادئ على قامت اليت ةيالتأسيس احملطة هاإنَّ إذ جنيف، مدرسة

  . اثانًي أخرى معرفية حقول يف ثم ، أواًل اللساني احلقل

دي  يد على تتلمذوا الذين من هم املدرسة هلذه املؤسسني األعالم أنَّ اجدًّ الطبيعي من ويكون   

 يف سوسري دي يقدمها كان اليت الثائرة ارباألفك تشبعوا الدارسني من فئة وهم مباشرة، بطريقة سوسري

 على اشديًد احرًص حرصوا اومعرفًي امنهجًي بفاعليتها اقتناعهم وبعد اجلامعة، نطاق داخل دروسه

 حقل باخلصوص منها، خمتلفة معرفية حقول يف تنتشرو ،احملض اللساني احلقل لتتجاوز وتعميمها نشرها
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  .واألدبية نثروبولوجيةألا الدراسة

 (2)سيشهاي مبشاركة ونشرها أستاذه حماضرات مجع الذي (1)بالي شارل املدرسة هذه أعالم أبرز منو  

 Sechehay  والداللية والرتكيبية الصوتية  اللغة بقضايا خاصة اهتمامات له وكانت.   

 ؟ Ch. Bally بالي شارل هو من

 نشر 1947 سنة وتويف، 1865 سنة جبنيف ولد ،املباشرين سوسري دي تالمذة من لساني باحث    

 Cours de العامة اللسانيات يف دروس : سوسري دي أستاذه كتاب سيشهاي مع باالشرتاك

linguistique générale   و ة،نيواليونا السنسكريتية باللغة امهتًم بالي شارل كان. 3831 سنة 

 األسلوبية قواعد تأسيس إىل انصرف ومتثلها ، أستاذه بها  جاء اليت املفاهيم استوعب ملا

  : مؤلفاتهمن 

 .  Traité de stylistique française (1909) الفرنسية األسلوبية مصنف ـ3

 Linguistique générale et linguistique الفرنسية واللسانيات العامة اللسانياتـ 8

                                                           

 .لساني سويسري (:  3897ـ  3211) Charles Ballyـ  ( 1)

لتحضري رسالة الدكتوراه  من ( أملانيا)، ثم انتقل إىل برلني 3221إىل  3221السيكي يف جنيف من ـ َدَرَس األدب الك

 .3228إىل  3221

، ثم شغل مرتبة أستاذ كرسي يف اللسانيات العامة واللسانيات املقارنة  3281جنيف للتدريس ابتداء من سنة ـ عاد إىل 

 .3818إىل  3831خلًفا ألستاذه دي سوسري من 

؛ أي  األمالي اليت كانت يف حوزة طلبة دي سوسري، وأخرجها يف ستة دفاتر ـ أشرف على نشر حماضرات أستاذه جبمع

 . دروس يف اللسانيات العامة : بعنوان  3831ب سنة كتا

 . أستاًذا شرفًيا جبامعة السوربون بباريس 3817ـ ُعيَِّن سنة 

 . ، أو التعبريية دون منازعـ يعد مؤسس األسلوبية اخلطابية

لساني سويسري، يعد من املنظرين للمدرسة اللسانية جبنيف، (: 0845ـ  0221)Albert Sechehaye  ـ( 2)

 .ارك مع شارل بالي يف نشر كتاب دي سوسري ش
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française 1932.  

 للمنهج اتأسيًس التعبريي أو الكالمي ألسلوبا دراسته جمال يف به قام الذي األول العمل كان   

 أضحى إجرائي علمي منوال يف واكتمل، الدارسني من جمموعة يد على االحًق تطور الذي األسلوبي

 (1)الكالسيكية والبالغة اللسانيات بني توأمة  :وهي   La stylistique األسلوبية :بـ بعد فيما ينعت

 (:موسكو مدرسة ) الروسية المدرسة : ثانيا 

 سوسري دي تلميذ (2)كارسفسكي وصل أْن منذ أي؛  1915 سنة من ابتداء املدرسة هذه تكونت   

 املفاهيم هذه لتقبل استعداد لديهم كان الذين الشباب الدارسني بني أستاذه أفكار ونشر موسكو إىل

 من . التقليدية للمناهج ختضع كانت اليت اللغوية الدراسة مناهج تطوير جمال يف بها والعمل، اجلديدة

  . وياكبسون بسكويوتر الشباب هؤالء

 :مستوى على التغيري حدث

 (. الدراسة اللغوية)  األهداف ــ

 . املنهج ـ

  .املصطلح ـ

                                                           

 . 64، املرجع املذكور سابًقا، ص ـ  احلاج صاحل( 1)

 مدرسة موسكو لساني روسي  من مؤسسي (: 0866ـ  0224)  Sergueï Ossipovitch Kartsevskiـ ( 2)

 . حلقة براغ اللسانيةو

 . وتتلمذ على يد دي سوسري( 0815)ـ أقام يف جنيف 

باالشرتاك ( الشكالنية)، وأسس املدرسة اللسانية الروسية، ثم املدرسة النقدية الروسية 0806وسيا ابتداء من ـ عاد إىل ر

 . مع جاكبسون وتروبسكوي

اليت نشرت يف براغ يف  0832ـ قدم رسالته للحصول على الدكتوراه يف جنيف باللغة الفرنسية بإشراف شارل بالي  سنة 

 . السنة نفسها 
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  .ةالتطبيقي اإلجراءات ـ

 

 الشعرية اللغة دراسة جبمعية آنذاك تسمى كانت اللسانية مجعية املدرسة هذه هامش على نشأت  

Société d'étude du langage poétique (OPOIAZ) من ابتداء اجلمعية هذه ظهرت 

 باسم ُتْعَرُف أضحت 1917 سنة من ابتداء بذاتها قائمة نقدية مدرسة إىل حتولت ثم، 1916 سنة

   Formalisme) الشكالنية

 الشكلي اجلانب إىل االعتبار إعادة أي شكله؛ بربوز يتميز األدبي األثر أنَّ هو الشكالنيني شعار كان  

 ةالتطبيقي إجراءاته يف يعول كان إذ يقال، كما امدنًي انقًد كان الذي التقليدي الروسي النقد يف باملغي

 األدبي األثر به ينماز الذي الشعري اجلانب ويغفل ، اخلارجية العوامل على األدبي للنص والتحليلية

  .سواه من

 الثنائية إطار يف املضمون لىع الشكل تغليب يعين ههنا الشكل مصطلح بأنَّ القارئ يتوهم قد   

 البنية مع التعامل هو أعماهلم من واضح هو كما القصد بل ،واملضمون الشكل : التقابلية التقليدية

 سلطة من النص وحترير ،ذاتها يف بنائها خصوصيات حتمل وحدة هو حيث من للنص املورفولوجية

  (1) .اخلارج

 اليت التسمية هذه اقاطًع ارفًض يرفضون كانوا الشكالنيني أنَّ هو املقام هذا يف إليه اإلشارة جتدر وما   

 اليت والتسمية  العلمية تهممكان من اانتقاًص الصفة بهذهالذين نعتوهم  خصومهم من قبل  بها عتواُن

 من اواضًح ذلك ويتجلى ،وليس الدراسة الشكلية املورفولوجية الدراسة هي يف منهجهم يفضلونها كانوا

 ::بـ ةالشعبي احلكاية حول دراسته وسم الذي (2)فالدمري بروب  وهو روادهم أحد اختاره يالذ عنوانال

Morphologie du conte  وهو، الروسية باللغة 1928 سنة صدرت اليت  احلكاية مورفولوجيا 

                                                           

1 -Voir: Véra Fosty, Le formalisme russe, une théorie de la littérature, in Le 

Langage et l'Homme, Janvier 1969, pp. 218-221 

يف  البارزة الوجوه من يعد روسي باحث(:  1970  ـ  1895 )  Vladimir Iakovlevitch Proppـ  (2)

 .عام بشكل الشعبية والثقافة الفلكلور لدراسة الشكالنية املدرسة مبادئ استثمار إىل جهوده انصرفت ، الشكالنية ملدرسةا

 يف خباصة والرواية للقصة والواصفة الناقدة ؤيةالر الكتمال اومعرفًي امنهجًي امرتكًز الشعبية للحكاية دراسته شكلت 

،  1958 سنة جنليزيةإلا اللغة إىل مرة أول الدراسة هذه نقلت .األخرى الثقافات إىل ومنها، الفرنسية النقدية الثقافة

 . 1966 سنة اإليطالية  وإىل، 1965 سنة الفرنسية وإىل

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9ra_Fosty&action=edit&redlink=1
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 وعلى،والعاملية العلمية أهميته من الرغم على 1965 سنة يف إال الفرنسية إىل يرتجم مل الذي الكتاب

  .الرواية نقد يف وخباصة احلديث الفرنسي األدبي النقد يف تأثريه من الرغم

(1)تودوروف إىل الشكالنيني مبادئ نشر يف الفضل ويعود   
Todorov  أعمال ترجم الذي 

 Théorie de la littérature : textes des الفرنسية اللغة إىل الروس الشكالنيني

formalistes Russes .Seuil Paris 1965.  

 .1982 الشكالنيني بنصوص اخلطيب إبراهيم وعربها

 هو بالشكالنية النقدي اجتاههم أو مدرستهم تسمية أنَّ مواقف عدة يف يصرحون الشكالنيون كان   

 اليت املدرسة هلذه واملعريف املنهجي العمق عن األنظار تصرف  التسمية هذه ألنَّ حقهم؛ يف إجحاف

 اخلارجية القراءة على اأساًس يعول الذي الكالسيكي الروسي النقد على فعل رد الواقع يف هي

 (2) . األدبي للخطاب

 إىل جتاوزه ثم لسانيلا احلقل يف أواًل بدأ الذي العميق للتحول حتمية نتيجة املدرسة هذه كانت   

 أقرب نَّأ هو فيه الريب ومما . ( االجتماعي و يالنفس و نثروبولوجيألا احلقل ) أخرى معرفية حقول

 يف تتبدى ة لسانيلا النظرية ألثر صورة أصفى فإنَّ ولذلك األدبي، احلقل هو اتلسانيلا إىل حقل

 ونشأة ، براغ مدرسة ثم،  الشكالنية للمدرسة األوىل رهاصاتإلا من ابدًء املنجز النقدي اخلطاب

  . املتميز مبنهجها البنيوية

 )الداخلية القراءة إىل ( السياقية) اخلارجية  القراءة من قلينت العاملي النقدي املنهج بدأ ههنا ومن   

 ينماز جتعله اليت خصائصه وضبط ،األدبي اخلطاب فهم يف اجذرًي حتواًل نتقالاال هذا دَُّعوُي ،(النسقية

 اخلطاب به ينفرد الذي الشيء ألنَّ ؛ واحد مرجع إىل اإلحالة يف تشاركه اليت ىخرألا اخلطابات من

 العناصر يتناول أْن هو الناقد دور ويكون ،(منجز خطاب أي يف الشعري اجلانب ) أدبيته هو األدبي

  .ذلك يتجاوز أْن له والينبغي ،اأدبًي اخطاًب ما خطاب من جتعل اليت

                                                           

 يف يعمل ، باريس يف يقيم ، الفرنسية باللغة يكتب روسي أصل من وناقد باحث( :ـ   0828)  Todorovـ   (1)

 : عنوان حتت الفرنسية اللغة إىل الروس الشكالنيني أعمال ترجم ، بفرنسا C. N. R. S  العلمي للبحث الوطين ركزامل

Textes des formalistes Russes .Seuil Paris 1965. Théorie de la littérature  له ، 

 Dictionnaire encyclopédique des : :بـ موسوم   Oswald Ducrot بمشاركة موسوعي قاموس
sciences du langage  

2 - Voir: Véra Fosty, OP.CIT,p219. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9ra_Fosty&action=edit&redlink=1
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 احلوالية تكون اليت اخلارجية العوامل على األدبي اخلطاب مع تعامله يف يعول  :السياقي النقد

 لبنية الشعرية أو األدبية اخلاصية اهتماماتها من وتغيب ، عام بشكل والثقافية ،واالجتماعية ،السياقية

  . األدبي اخلطاب

 ومن ذاته يف األدبي للخطاب الكايف التأويل أو التفسري بإجياد يضطلع الذي النقد هو : النسقي النقد

 األساسية العناصر بني ائمةالق العالئق على والرتكيز العزل مبدأ اأساًس يعتمد ههنا من فهو ، ذاته أجل

 لعلوم موضوع هو اخلارج هذا أنَّ حبكم النص، خارج موضوعه من ويقصي،  النص أدبية تكون اليت

 مركز كونه حيث من إال يكون ال فذلك األدب تتناول كانت وإْن العلوم وهذه ، أخرى ومعارف

 بها ينماز اليت للخاصية اعتبار أدنى دون يةنساناإل الثقافة يف املنجزة اخلطابات مجيع بني حيدث تقاطع

 (1) . واحد مرجع إىل اإلحالة عملية يف تشاركه اليت ىخرألا اخلطابات من األدبي اخلطاب

 للنص القديم التصور يتجاوزوا أْن الشكالنيون استطاع  األدبي للخطاب املتميزة النظرة وبهذه   

 اأساًس قائمة هاألنَّ ؛نظرهم يف عقيمة الثنائية ذهفه، واملضمون الشكل بني التمييز على القائم األدبي

 ههنا بالشكل ونعين ؛شكله بربوز يتميز الشكالنيني نظر يف األدبي فاألثر ، لألدب خاطئ فهم على

 ىخرألا النصوص عن خيتلف إذن، ، فهو ، اأدبًي انًص منه جتعل اليت واجلمالية والفنية اللغوية العناصر

  (2).بشعريته أو بأدبيته اميًزمت الغوًي بناء كونه يف

 اجملال وهو ا،دقيًق اضبًط وضبطوه،األدبي للنقد اإلجرائي اجملال اصارًم احتديًد الشكالنيون حدد لقد   

 شرعية جتاوز قد يكون وإال، اأبًد يتعداه أن األدبي اخلطاب مع املتفاعل املتلقي أو للناقد الميكن الذي

 املعارف من جملموعة استقطاب مركز يكون مفتوح فضاء هو ذيال اخلارج جمال واخرتق ، الداخل

 وبصفة مباشرة جهده ينصرف أْن جيب الذي األدبي الناقد وظيفة امتاًم يلغي قد التعدد وهذا . والعلوم

 ألنَّ؛ اعرًض إال اخلارجية العناصر إىل واليلتفت، املغلقة حدوده يف األدبي األثر إىل ومؤسسة مركزة

 أْن للمؤرخ ميكن فيه؛ يشتغل الذي يدانامل حسب كل آخرين باحثني اهتمامات من يه العناصر هذه

 وثيقة هو حيث من يتناوله أْن االجتماع لعامل وميكن تارخيية، وثيقة هو حيث من األدبي النص يتناول

 اليت يةالنفس املرجعية جانب من إليه ينظر أْن كذلك للنفساني وميكن معينة، اجتماعية ظواهر تعكس

 حتل أو ةاحملض النقدية املقاربة عن تنوب أْن االطالق على هلا الميكن املقاربات هذه ولكن .تؤطره

                                                           

  .062ص .3112زيد من التوسع ينظر أمحد يوسف، القراءة النسقية ، منشورات االختالف ، اجلزائر ،ـ مل( 1)

، ص  0882. القاهرة . اهليئة املصرية العامة للكتاب . أسعد حليم : ترمجة . ضرورة الفن : أرنست فيشر  ـ ( 2)

312 . 
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 حييل الذي املرجع كان مهما ما لنص األدبية القيمة عن البحث األخرية ههذ اهتمامات من ألنَّ ؛حملها

  .إليه

 يف قيمتها تتضمن مغلقة بنية وه الشكالنيني نظر يف األدبي النص ألنَّ إال كذلك ذلك كان وما   

 ألنَّ نفسه؛ املبدع اخلارجي العامل هذا ومن اخلارجي؛ العامل عن معزولة بنية حينئذ، ، فهي ذاتها،

 القيمة وهي ،للنص األدبية القيمة ملعرفة الناقد سبيل تعوق عوائق تعد نظرهم يف اخلارجية العوامل هذه

 (1).اأدبًي عماًل ما عمل من علجت اليت احملددة العناصر يف أمجلوها اليت

ل يف مقاربته على ملؤثرات يعوِّ امدنًي انقًد اخلارجي الكالسيكي النقد الشكالنيونعدَّ  فقد مثة ومن   

 اسلًف حمدد وهو ،بصماتهو مبالحمه  ويغفل البناء النسقي الداخلي للنص األدبي الذي ُيْعَرُف ،اخلارجية

  .ابه يتميز اليت الشعرية بالعناصر

 األدبي النص مع تعامله يف يركز األول ألنَّ الشكالني للنقد املقلوبة الصورة هو الكالسيكي النقد   

 العوامل هذه وجيعل ...(نفسية ،ةاجتماعي دينية، ،تارخيية) بالنص حتيط اليت اخلارجية العوامل على

 األدبية شرعيته عليه ويضفي النص وميق الناقد جيعل الذي األمر وهو، النقدية العملية يف احقيقًي امعياًر

 األثر يف واألساس احلاسم اجلانب هو الذي الشعري اجلانب ويهمل اخلارجية، القراءة على بناء املعيارية

 (2).للنص الداخلية البنية من فينطلق الثاني اأمَّ . األدبي

 للخطاب النقدي اإلجرائي نوالامل يف العميق التحول  إنَّ نقول أْن نستطيع إليه أشرنا مما اانطالًق   

 مع اوتطبيقًي انظرًي املنهجية القطيعة أعلنت اليت الشكالنية املدرسة مع اجلنينية مرحلته بدأ األدبي

 للقراءة الكايف الدعم تقدم أضحت علمية أرضية ذاك، إذ ،فهيأت األدبي للخطاب التقليدية املفاهيم

 عام فكري ملناخ طبيعية استجابة التحول هذا فكان ،أجناسها اختالف على األدبية للنصوص اجلديدة

 اإلجرائي السبيل وتوضح املنهج، فاكتمل ،لسانيلا البحث ميدان يف حتققت اليت العلمية النتائج بفضل

 أدبيته؛ وإمنا األدب، هو األدب علم هدف ليس:" املشهور  R.Jakobson ياكبسون تصريح يف

                                                           

العدد . لة العرب والفكر العاملى ، مركز اإلمناء القومى بسام بركة ، جم. ما الشعر ؟  ترمجة د. ـ  رومان جاكوبسون ( 1)

 .  81 – 2ص .  8811األول سنة 

الشركة . 0ط. إبراهيم اخلطيب: ترمجة(. نصوص الشكالنيني الروس)نظرية املنهج الشكلي : تزفيتان تودوروف ـ ( 2)

 .01ص.0882.الرباط.املغربية للناشرين املتحدين
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 ( 1").اأدبًي عماًل منه جتعل اليت احملددة العناصر يعين

 

 .مدرسة براغ: ثالثا

هم من جل الباحثني يف هذه املدرسة  ، وما كان ذلك إال ألنَّا للمدرسة الروسيةامتداًد مدرسة براغتعد   

كيني أمثال ماثسيوس يباإلضافة إىل اللغويني التش( جاكبسونو يتروبتسكوو كارسفسكي)النازحني الروس 

Vilém Mathesius وترنكا Trnka B. ( (1895-1984  وفاشيك ،Josef Vachek 

صل فيها النازحون الروس إىل ، وهي السنة اليت و0831بدأت األسس األولية هلذه املدرسة ابتداء من سنة 

، أول مؤمتر دولي للسانيات بالهاي ،  تاريخ انعقاد0832، ثم أخذت طابعها املميز ابتداء من عام براغ

 .حابة الفونولوجيا املعاصرةوهو املؤمتر الذي ظهرت يف ر

 Vilém Mathesiusماثسيويس  إنَّ نظرة عجلى يف املسار الذي سلكته مدرسة براغ تهدي إىل أنَّ  

 ، إذ استطاع أْناغ اللسانية يف مرحلتها اجلنينيةكان القطب الذي تشكلت حوله حلقة بر (0846 _ 0223)

لتكوين أرضية منهجية لنادي لساني  سرعان ما ارتقى  جيمع حوله جمموعة من الباحثني احملليني والوافدين

وهلا مفاهيمها واصطالحاتها ، ا مرجعيتها النظرية اليت تؤطرهاهذا النادي إىل مدرسة قائمة بذاتها هل

ا مبدرسة الحًق عرفُتأضحت هذه احللقة  .بها عن غريها من املدارس األخرى وإجراءاتها التطبيقية اليت تتميز

 . ا لهوكان جاكبسون نائًب ،تاريخ وفاته 0846إىل سنة  ، وظل ماثسيوس يرأس هذه املدرسةبراغ اللسانية

عندما وصل النازحون الروس  ،0831بدأت املالمح األوىل هلذه املدرسة تلوح يف األفق ابتداء من سنة   

فكار وأنشأت األ ،0835ا ابتداء من سنة وجتلت يف صورة أكثر وضوًح  (2) ،( Prague) إىل براغ

ا من نواة مشروع لساني ا انطالًقا ومنهجيًّا معرفيًّفكونت إطاًرت، نضجت واكتمل التأسيسية تتوارد إىل أْن

                                                           

1 ـ   Voir,  R.Jakobson : Questions de poétique, Seuil, Paris 1973 P15 . 

احتاد بني مجهورية التشيك ومجهورية )  0802سابًقا منذ ( Tchecoslovaquie)ـ براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا ( 2)

 République، فأصبحت براغ عاصمة مجهورية التشيك   0883،ُحلَّ االحتاد بني اجلمهوريتني سنة (سلوفاكيا 

tchèque 1993 منذ. 
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وكان هذا  ،(1928أبريل  06ـ01) 0832دم يف أول مؤمتر لساني بالهاي سنة طموح متت صياغته، وُق

تبت مواد هذا املشروع باللغة ُك (1). النصوص األساسية حللقة براغ: املشروع التأسيسي حيمل عنوان 

  (2)(. Structure)ألول مرة مصطلح البنية  فيه  يظهر ، والفرنسية

دروس يف : تستمد مدرسة براغ  مرجعيتها النظرية من املبادئ اللسانية اليت وردت يف كتاب دي سوسري   

 Cours de linguistique générale / Course in General  اللسانيات العامة

Linguistics  ، السنة اليت ُنِشَر فيها هذا  0805تلك املبادئ اليت شاعت بني الناس ابتداء من سنة

 :وسرعان ما جتاوزت هذه املبادئ حيزها املكاني والزماني لتنتشر عرب العامل باختاذ سبيلني اثنني . الكتاب

 .ذاكآن ةإىل جل اللغات املعروف أ ـ سبيل الرتمجة ، إذ ترجم كتاب دي سوسري

، نوا مدارسانتقل بعض من تتلمذوا عليه يف جنيف إىل بلدان أخرى فكوَّ: ب ـ سبيل التلمذة املباشرة

الذي كان له الفضل يف تأسيس مدرسة موسكو ( تلميذ دي سوسري)واجتاهات كما حدث مع كارسفسكي 

 . اللسانية

إذ تعززت أفكار ، كينييباحثني التشكان للمهاجرين الروس فضل كبري يف تأسيس مدرسة براغ إضافة إىل ال  

تروبتسكوي و : الباحثني التشيكيني باألفكار الوافدة من مدرسة موسكو عن طريق مؤسسيها األوائل

 .جاكبسون وكارسفسكي

ها فإنَّ ،بسبب احلرب العاملية الثانية إذ مل تعمر طوياًل، غم من العمر القصري ملدرسة براغعلى الرو  

بات مركز إشعاع علمي كان ، ة لتأسيس مشروع لساني جديدبادئ املعرفية واملنهجيترسخ امل استطاعت أْن

 . حولي للنظرية اللسانية املعاصرةله حضور قوي يف املسار الت

                                                           

 .88ينظر جورج مونان علم اللغة يف القرن العشرين ، ص  ـ(  1)

2- Encyclopédie Universalis  , article : Struturalisme  
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ثريها خارج لكنها واصلت تأ، احلرب العاملية الثانية يف براغ تالشت املعامل الكربى حللقة براغ اللسانية بعد  

اللساني الفرنسي أندري  خباصة مع (Fonctionnalisme) وهو الوظيفية، براغ يف شكلها اجلديد

 (1).مارتيين

، فقد تأثرت إىل معارف إنسانية أخرى( الوظيفي/البنيوي)تعري منهجها اللساني استطاعت مدرسة براغ أْن  

جتماعية والدراسات اال، وحتليل اخلطاب واألنثربولوجيا ،والنقد األدبي، واجلمالياتدراسة الفنون، 

 .اتا باملتغريات املنهجية اليت حصلت يف عامل اللسانيا عميًقوالنفسية تأثًر

 : ؤتمرات اللسانية في براغ وخارجهاالمـ  1

 املؤمتر األول الدولي ـ حول اللسانيات يفـ (2)كما يقول جورج مونان  ـاستمر عمل هؤالء الشباب الثوريني ـ  

 يف براغ الذي( 0821)(4)ويف االجتماع الفونولوجي الدولي األول  ،(0838)  (3)جيني السالفينيللفيلولو

، ويف مؤمتر علم ( صوات الوظيفي علم األ)لدراسة الصوتية الوظيفية قدم فيه جاكبسون أول تصور علمي ل

، 0820(6)جنيف )لثاني والثالث والرابع للسانيني، ويف املؤمتر ا( 0823) (5)األصوات يف امسرتدام

  ( 8).0825، كوبنهاكن  0822 (7)روما

لظروف يرجعها بعضهم إىل التشتت الذي حدث   0822 وتوقفت أنشطة حلقة براغ ابتداء من سنة   

                                                           

1 -  Encyclopédie Universalis, article : Struturalisme 

  .88علم اللغة يف القرن العشرين، ص ـ جورج مونان، ( 2)

 

3 - Premier congrès des philologues slaves. 1929. 

4 - Réunion phonologique internationale (1930 ; Prague).  

5 -  Le premier Congrès des sciences phonétiques en 1932, à Amsterdam.  

6 - Congrès International des Linguistes, Genève1931. 

7 -  Troisième Congrès international des Linguistes  a Rome1933. 

8 -  Congrès international des linguistes de Copenhague, 1936.  
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 (1) .ضاعفات احلرب العاملية الثانيةمب

 Comité(  CIPL) (2)ثم توالت بعد ذلك املؤمترات بإشراف اللجنة الدولية الدائمة للسانيني  

International Permanent des Linguistes  اليت تأسست منذ املؤمتر األول الذي انعقد يف

 :3882الهاي 

) (7) بوخاريست( 8492)(6)(أمريكا)كربيدج(8491)(5)أسلو 8492)(4)لندن( 8491)  (3)مؤمتر باريس 
ـ ( 8442)(11)(كندا) كيبك( 8412)(10)طوكيوـ  (9)(8412) (8) مدينة بولونيا بإيطاليا( 8491) (7)

 8131لسنة  (2) املتوقع واملؤمتر الدولي( 2001) (1)سيول( 2002)(13) براغـ  (8441)(12)باريس

                                                           

 .88علم اللغة يف القرن العشرين ص،  جورج مونان ـ ( 1)

 Comité International Permanent des Linguistes(CIPL)تكونت جلنة دولية دائمة للسانيني  ـ ( 2)

مؤمتًرا  32على تنظيم  8138، أشرفت هذه اللجنة إىل غاية 3882يف الهاي سنة  ول الذي انعقدمنذ املؤمتر الدولي األ

 . دولًيا  يف بلدان خمتلفة 

3 - Sixieme congres international de linguistes. Paris 1948.  

4 -  Congrès international des linguistes  .Londres 1952. 

5 -  Congrès   international des linguistes .Oslo 1957. 

6 - Congrès International des Linguistes , Cambridge 1962. 

7- Congrès international des linguistes, Bucarest 1967.  

8- Congrès international des linguistesو Bologna (1972). 

 .66ص  .احلاج صاحل املرجع املذكور سابًقا  ـ   9

10 -  XIIIe Congrès International des Linguistes de Tokyo, 1982 

11-  XVe Congrès International des Linguistes, Québec, Université Laval, 9-14 

aout 1992.  

12- XVIe Congrès international des Linguistes (CIL 16), Paris, 21-25 juillet 

1997 

13 - 17ème Congrès International de Linguistes (CIL XVII), Prague, 24-29/7/ 

2003 
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 83،87يف الفرتة مابني ، جتري فعاليات املؤمتر ة دي سوسري بعد مئة سنة من وفاتهمدينسيكون يف جنيف 

 . 8131جويلية 

 : أعالم مدرسة براغـ  2

 : كيونيالتش: أوال

 .Vilém Mathesius   (0223 _ 0846)ـ ماثيسيوس   0

 (.0824ـ  0286)  . TRNKA Bـ ترنكا 3

 .(3881ـ  3818)    Josef Vachekـ فاشيك  2

 .(0826ـ  0285) Jan Mukařovskyـ موكارفسكي  9

 : الروس : ثانيا 

وتويف يف فينا  8181ولد مبوسكو ، Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoïـ تروبسكوي  3

8811. 

 .(0823ـ  0285) Roman Ossipovitch Jakobsonـ جاكبسون  8

 .(0866ـ 0224) Sergueï Ossipovitch Kartsevskiـ كارسفسكي  1

  :االمتداد خارج براغ، الفرنسيون: ثالثا

 .(0888ـ  0818) André Martinetـ مارتيين  0

                                                                                                                                                                                       

1-  Congrès International des Linguistes à Séoul  2008. 

2 - La Société Suisse de Linguistique (SSL) a présenté sa candidature pour 

l’organisation du 19ème congrès, en 2013, dans la ville de Ferdinand de 

Saussure, 100 ans après sa mort. Cette candidature a été retenue et le Congrès 

aura donc lieu à Genève, du 21 au 27 juillet 2013.  
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 .( 0825ـ   0813) Émile Benvenisteـ بنفنيست  3

 ( 1):النزعة الوظيفية

ع اللغوي لتحقيق ا من وظيفتها بوصفها وسيلة اتصال يتخذها أفراد اجملتماإلنسانية انطالًقتتحدد قيمة اللغة    

 النسقفقيمة العنصر اللساني داخل ،بل أمست وظيفة ،فحسب د اللغة شكاًلفلم تععملية التواصل، 

داء الفعلي حيتله يف سلسلة العناصر املكونة لأل الذيويف موقعه  ،اللساني  تكمن يف وظيفته اليت يؤديها

 .ذي  جتمعت حوله أفكار مجاعة براغوكان مصطلح الوظيفة املرتكز األساس  ال .للكالم 

 Éléments de: )يف كتابه  André Martinet رسخ هذا املبدأ أكثر أندري مارتيين  

linguistique générale) َّفراد الوظيفة اجلوهرية للغة هي التواصل بني  أ الذي كان يؤكد باستمرار أن

ف بنيتها ، على الرغم من اختالللغة بوصفها مؤسسة إنسانيةااجملتمع اللغوي، هذه الوظيفة اإلنسانية تؤديها 

، بل كان يقر بها خرى اليت تؤديها اللغةائف األمارتيين ينفي الوظ وهذا اليعين أنَّ. من جمتمع لغوي إىل آخر

التصال بني أفراد اجملتمع وا، والتفاهم، تمحور حول اإلبالغجلوهرية للغة ت، فالوظيفة اه جيعلها ثانويةإال أنَّ

 (2). اللغوي

من حيث  ،ار للبعد الوظيفي للغة اإلنسانيةهناك حرص شديد لدى أتباع مدرسة براغ على إعادة االعتب  

ل ، ومن مثة فإن قيمة العنصر اللغوي داختمع اللغوي لتحقيق عملية التواصلهي وسيلة يستخدمها أفراد اجمل

تعزز وجوده هذه الوظيفة هي اليت . شكله فقط ، وليس يفي تكمن يف وظيفته اليت يؤديهااللسان النسق

 . اللساني النسقيف  ألخرى اليت تكون سياقه املألوف ضمن العناصر ا

                                                           

 :ـ  لتعميق هذه النزعة ينظر ( 1)

- Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, Paris, 1972 .P4 

- Georges Mounin, La Linguistique du XXe siècle, P.U.F., Paris, 1972 .P100. 

2 - Andre Martinet , Éléments de linguistique générale,p9. 



 

 

58 

ا من وظيفتها وليس من شكلها انصرفت جهود أتباع بناء على هذا التصور لعمل العناصر اللغوية انطالًقو   

 Système) النسقا من مفهوم انطالًق ،(Structure)املدرسة إىل ترسيخ مفهوم البنية  هذه

/System )ه أوحى به يف فإنَّ ،مصطلح بنية مدي سوسري مل يستخد على الرغم من أنَّ، عند دي سوسري

أي تغيري يف  وأنَّ، اللساني  الذي يتكون من عناصر ترتبط فيما بينها حبكم قوانني معينة  النسقمتثله جتانس 

 .(أو البنية  النسق)كس على الكل قانون من هذه القوانني سينع

ا  لتمسكها مبفهوم البنية من وجهة نظر وظيفية ، فدراسة ومن ههنا اكتسبت مدرسة براغ صفة البنيوية نظًر  

ثرات لنظر إىل املؤوالتعامل معها يف ذاتها دون ا ين هندسة العناصر املكونة للبنية،عناصر البنية اللسانية يع

  (1).املتوقعة خارج البنية نفسها

أخرى خارج وتعمق أكثر يف جماالت معرفية  ،املنهجي للنظام والبنية والوظيفةتوسع هذا التصور وقد   

 جهود نلفي يف هذا السياق نظرة جديدة للفنون واآلداب بدأت تتبدى يف .احلقل اللغوي التقليدي

لذي انصرف اهتمامه إىل استثمار هذا التحول ا Jan Mukařovsky (1891 - 1975)موكارفسكي 

املنهجي يف التعامل مع الظاهرة اللغوية يف إثراء الدراسات اجلمالية والفنية مبفاهيم جديدة تستمد أصوهلا 

ا بالشكالنية ومروًر ،املرجعية من التحوالت اليت حدثت يف منهج الدراسة اللسانية منذ دي سوسري

ا سيميائية مشكلة من فأضحت اآلداب والفنون يف بعدها اجلمالي أنساًق، اغافات مدرسة برإضو ،الروسية

ا تفسر تفسرًي تكون أنظمة موسعة من العالمات الدالة قابلة يف ذاتها ألْن فهي ال تعدو أْن ،دال ومدلول

 .  اسيميائًي

 :منهج مدرسة براغ  ـ 3

ا يف املدد النظري الذي ذلك الشعار الذي أضحى مألوًف، ل ذاتهاسة اللغة يف ذاتها ومن أجا مببدأ درامتسًك   

كان سلطة املنهج التارخيي الذي جاء به دي سوسري اضطلع مؤسسو مدرسة براغ  منذ البدء بالتخفيف من 

                                                           

، 0825ينظر عبد القادر املهريي  وآخرون، أهم املدارس اللسانية، منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبية، تونس  ـ ( 1)  

 . 22ص
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، والعمل على إعادة االعتبار النظرية اللسانية املعاصرة بيل نشأة ا على الدراسات اللغوية إىل ما ُقمهيمًن

  (1).ا من قبلهج الوصفي الذي كان مغيًبللمن

بنية متجانسة بتجانس  كونهااللساني من حيث  النسقانصرفت جهود أتباع مدرسة براغ إىل تعزيز مقاربة   

، وتفعيل آليات املنهج الوصفي (يف مكان وزمان حمددين)حالة لغة ، إذ تتحقق هذه البنية يف عناصرها

 .وحتيينها وحتديثها باستمرار

لك ال يلغي  دور املنهج ذ كان املنهج الوصفي يستحق األولوية يف املبادئ املنهجية ملدرسة براغ فإنَّ ْنإ  

وحقيقة واقعية  ،اإلنسانية معطى تارخيي من جهةاللغة  ألنَّ ؛لسانيةا من الدراسة الويبعده نهائًي ،التارخيي

 (2) .من جهة أخرى

( الصرفية والنحوية والداللية الصوتية)اللساني جبميع مكوناته  قالنس  يتميز منهج مدرسة براغ يف مقاربة  

، وكل وظيفة اللغة يف  نظر اللسانيني املنتمني إىل هذه املدرسة هي نظام من الوظائف  ؛ ألنَّمقاربة وظيفية

 (3)(.اللسان نظام من العالمات )وذلك خمالف ملا قال به دي سوسري  .هي نظام من العالمات

 :اجملاالت اآلتية يفعمال مدرسة براغ ركزت أتوقد 

  .(علم األصوات الوظيفي اآلني)ـ الدراسات الصوتية الوظيفية اآلنية  0

  .(علم األصوات الوظيفي التارخيي)  ـ الدراسات الصوتية الوظيفية التارخيية 3

 .(يف امللفوظات الشعرية) ـ التحليل الوظيفي والعروضي للبنية  2

 .(ملميزة للوحدات الصوتيةضبط السمات اخلالفية ا) لفونولوجي ـ تصنيف التضاد ا 4

                                                           

. 0825ر عبد القادر املهريي  وآخرون، أهم املدارس اللسانية، منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبية، تونس ينظـ (  1) 

 .28ص 

 .81، ص 3112ينظر نعمان  بوقرة، املدارس اللسانية املعاصرة، مكتبة اآلداب، القاهرة ،   ـ ( 2)

ص  (3116)ديوان املطبوعات اجلامعية ،  اجلزائر  ، 3النشأة والتطور  ط: ـ أمحد مومن ، اللسانيات ينظر   ـ ( 3) 

025. 
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 (.Poétique) والشعرية ( Stylistique)ـ الدراسات األسلوبية  6

 (1) ....(يف األدب والفنون  ) ة اجلمالية للغة ـ دراسة الوظيف 5

 :علم األصوات الوظيفيـ  4

ا أضحى ينعت بعلم ا علمًيات اللغة ووصفها وصًفتأسس يف ظل النزعة الوظيفية اجتاه جديد يف دراسة أصو  

موضوعه دراسة اخلصائص الوظيفية لألصوات ( Phonology/Phonologie)األصوات الوظيفي 

 . الداللي للسانالرتكييب و من حيث كونها وحدات وظيفية هلا أثر يف البناء 

تلك ( العضوية والفيزيائية)يعية يف هيئته الطب ولذلك فإنَّ موضوع علم األصوات الوظيفي ليس الصوت   

، بل موضوع علم األصوات راه داخل جهاز النطق عند اإلنساناهليئة اليت تتشكل من صدى الصوت عرب جم

العالقة املتشابكة )الوظيفي  حمدد يف الصوت اللغوي من حيث هو وحدة وظيفية تسهم يف بناء النسق اللساني 

 ( .بني الصوت والرتكيب والداللة 

 ،اا طبيعًيا مسعًيإبراز اجلانب الوظيفي للصوت اللغوي وامليز بني الصوت من حيث كونه أثًر فإنَّمثة ن وم  

وتفريعها  جعل علم األصوات   ومن حيث كونه وحدة صوتية وظيفة تسهم يف إحداث الداللة وتنويعها

تلف عن علم خي  ا مستقاًلميتلك شرعية وجوده بوصفه علًم( Phonologie/ Phonology)وظيفيال

ويتعقب مسارها يف ، األصوات العام  الذي يتعامل مع األصوات يف جانبيها الفيزيولوجي والفيزيائي 

 . مصدرها النطقي ومآهلا السمعي 

 : صوات العام ثالثة فروع كربىولعلم األ

 .، يهتم بآليات إنتاج األصواتقيـ علم األصوات النط 0

  .ات تلقي األصوات، يهتم بآليـ علم األصوات السمعي 3

  (1).آليات انتقال األصوات عرب األثري، يهتم بـ علم األصوات الفيزيائي 2

                                                           

 .025ينظر أمحد مومن، املرجع املذكور سابًقا ،  ص  ـ ( 1)
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علم  فإنَّ( ن الناحية التشرحيية والفيزيائيةم) األصوات العام هو الصوت الطبيعي إذا كان موضوع علم  

، وهي لها موضوًع(  Phonem/ Phonème)األصوات الوظيفي يتخذ الوحدة الصوتية الوظيفية 

، ولكنها قادرة على تتجزأ إىل وحدة أصغر منها  أصغر وحدة صوتية ليس هلا معنى يف ذاتها وال ميكن أْن

 . وتنويعه عندما ُتركب مع وحدات صوتية أخرى ، وتفريعه، توليد املعنى

ير أو ـ  مبدأ التغاـيف ضوء مبادئ علم األصوات الوظيفي  ـتعتمد مدرسة براغ يف دراسة األصوات ـ  

يعود إىل التغاير ( بات) و( مات )، فاالختالف الداللي بني تالف بني الوحدات الصوتيةالتعارض أو االخ

فما االختالف بينهما ؟ التمايز . كال الصوتني شفوي فهما متجانسان من حيث املخرج  ،(الباء) و( امليم)بني 

 :ميكن لنا كتابة هذا التغاير بالشكل اآلتي و. ة ا يتبدى يف صفة الغنوظيفًي األساس الذي يفصل بينهما فصاًل

 . /غنة/+                           م  

 .فالغنة مسة مميزة لصوت امليم ، / غنة -/                           ب

 / :صار/و/ سار/وكذلك االختالف بني 

 /.مطبق+/           ص         

 . إلطباق مسة مميزة لصوت الصاد ، ا/مطبق ـــ/ س                   

 .يسمى هذا التغاير بني األصوات باالختالف أو التعارض الوظيفي 

، نأخذ صوات ال يؤدي إىل اختالف املعنىنالحظ يف بعض اللهجات العربية أنَّ االختالف الشكلي بني األ  

 :(2)يف بعض اللهجات العربية( القاف)مثال األشكال النطقية لصوت 

 كاف                                       قاف ال

 همزة                                        القاف 

                                                                                                                                                                                       

 . 022املرجع املذكور سابًقا ، ص ينظر أمحد مومن،  ـ ( 1)

 .هذه األشكال النطقية حمققة يف كثري من اللهجات العربية، منها اللهجات اجلزائرية   ـ ( 2)
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 غني                                        القاف 

 ( GA)اجليم املصرية                                       القاف 

فاختالف  ،(القاف)أشكال صورية لفونام واحد فهي(  Galem)كلم ـ أمل ـ غلم ـ ) كلمة قلم تنطق 

 .صورها النطقية مل  يغري الداللة

) اختالفات غري وظيفية  هي( الداللة)ية اليت ال تغري املعنى يتبدى بكل وضوح أنَّ االختالفات الصوت  

 الصوت)صوت يف حد ذاته العامل الذي يساعد على التمييز بني الفونيمات ليس ال ألنَّ؛ (فونيمية

  ( 1).بل وظيفته اليت تؤدي إىل داللة مغايرة، (الطبييعي

إىل مسات مميزة يف رحاب النشاط الفونولوجي حللقة براغ اللسانية قد ظهرت فكرة تفريع أصوات اللغة ل  

فأضحى  ،ناصر اللسانية يف سياقها الوظيفيوظيفة الع فكت تسعى لتأسيس منوال علمي يتوخىاليت ما ان

يف منهجه أوجه الشبه القائمة بني الوحدات الصوتية، ثم ينطلق من هذه اجملموعة املتشابكة  يراعي" التحليل 

 (2) ."ليستخلص أوجه اخلالف املميزة هلامن أوجه الشبه 

هلا من وجهة نظر قواعد التفريع الفونولوجي تقسيمات ( الصوتية الوظيفية)إنَّ الوحدات الفونولوجية    

  (3).اقع طائفة من املقابالت بني األصوات من حيث املخارج والصفات والوظائفوتفريعات اليت هي يف الو

صص له خت وذلك بأْن املعجمي من حيث طريقة التلفظ به،ا للمدخل نولوجي حتديًدن الفووهلذا يفرد املكّو  

 : جمموعة من السمات تستمد من

 .أعضاء النطق املختلفة  طةيبحث يف  كيفية إنتاج الصوت بواس الذي:  علم األصوات النطقي - أ

 .علم األصوات السمعي الذي يتناول اخلصائص السمعية لألصوات - ب

                                                           

 .022نظر أمحد مومن، املرجع املذكور سابًقا ،  ي ـ ( 1)

 . 82رونالد إيلوار، مدخل إىل اللسانيات، ص، ـ ( 2)

 .82ـ املرجع نفسه ، ص ( 3)
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الئمة لتحديد االختالفات م( الصوتية الوظيفية) لفونولوجية تكون السمة ا ويف رحاب هذا كله جيب أْن

 .اللسانية املختلفة األنساق، ومستنبطة من الصوتية

  (1).، ويف العربية ذولقي نسية هلويه يف الفريف حني أنَّ، ييف اإليطالية أسنان/ Rرـ/ فمثال صوت 

 :هي على النحو اآلتي/ صرب / و /  سرب/ يف مثل /  ص/و / س / فاملقابلة بني 

 /مرقق/ +ـ / صافر / + ـ / لثوي /+ ـ / أسناني / +           س                    -0

 /مطبق/ ـ / صافر / + ـ / لثوي + /ـ / أسناني / +         ص                     -3

/ وهنا تنشأ مسة خالفية َتِميُز .مطبقة  /ص / مرققة و / س /لكن . أسنانيان ـ لثويان ـ صافران  إذن  فهما

 / .مرقق  -/+/ وهي مسة / ص /  من/ س 

والثانية  هما حلقيتان، لكن األوىل جمهورة/ خاب / و/ غاب / يف مثل/ خ / و / غ / كذلك املقابلة بني    

 .( جمهور  -/ +/وهي مسة/ خ / من  / غ / تنشأ مسة خالفية متيز  ، ومن هنا أيًضامهموسة

 األنساقا يرتكز عليه يف التحليل الصوتي الوظيفي  يف مجيع لقد أمست هذه املقابلة بني األصوات أساًس  

أصبح التفريع إىل مسات مميزة غري  وملا بزغ زمن الرتكيب يف ظل التحول الذاتي للنظرية اللسانية. اللسانية

 .ا، وهذا ما طوره أندري مارتيين ال حًق والداللي لتلك الفئاتناجع مبا يكفي حتى ميتد إىل التحليل الرتكييب

 .سنتناول ذلك بالتفصيل يف املبحث الرتكييب و

مدرسة براغ  جهود عاملني من أعالمنعرض  أْن، يف هذا املقام الذي حنن بسبيله ،ا بنايكون حرًي  

ا ملا امتازا به من عمق معريف يتجلى بكل وضوح يف جهودهما العلمية نظًر، (بسكوي وجاكبسونوتر)

 . داخل براغ وخارجها التأسيسية

باحث لساني :  Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoï تروبسكويجهود : أواًل

الء واألمراء ، ولذلك كان يلقب  ينتمي إىل عائلة عريقة ما فتئت تنجب النب( 0822ـ  0281)روسي 

 . باألمري  نسبة إىل أمراء روسيا

                                                           

 .054ص , ،  علوم األلسنية  التقعيدـ  ينظر ، رميون طحان ، فنون ( 1)
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 أوروبية يف جامعةـ ثم تابع دراسته العليا يف قسم اللغات اهلندو، تعليمه األولي بدراسة اللغاتاهتم منذ  ــ

 .موسكو اليت كان والده عميدها

 .0805تداء من سنة اب( جامعة موسكو)انضم إىل أعضاء هيئة التدريس باجلامعة نفسها  ــ

برفقة كارسفسكي ( الشكالنية الروسية)رسة النقدية، ثم املدك يف تأسيس مدرسة موسكو اللسانيةشار ــ

 . وجاكبسون 

على يف مشال روسيا  (Rostov) ا إىل إقليم روستوفهاجر متخفًي( 0802)بعد قيام الثورة الروسية  ــ

 (.Don)ضفاف نهر الدون 

 الفيلولوجيا،حيث درََّس جبامعتها  3888، ثم فينا بالنمسا سنة 3838سنة ( طنبولاس)ـ هاجر إىل تركيا ـ

 . السالفية

حلقة براغ  ، وأسهم اجلميع يف تأسيسوالتقى جباكبسون وكارسفسكي( اكياتشكوسلوف)ـ انتقل إىل براغ ـ

 .كيني يمبشاركة اللسانيني التش 3881ابتداء من سنة ( مدرسة براغ اللسانية)

 . باالشرتاك مع جاكبسون وكارسفسكي بالربنامج التأسيسي حللقة براغ اللسانية ـ تقدمـ

، ترجم الكتاب إىل اللغة الفرنسية سنة ؛ أي سنة بعد وفاته 3818جيا سنة نولووـ ُنِشَر كتابه مبادئ الفـ

3898: Principes de phonologie / Principles of Phonology 

 :يتبدى أثر هذا الكتاب يف

 . تأسيس منهج الدراسات الصوتية الوظيفيةـ  3

 (.Phonèmes) الوظيفية ـ وضع نظرية للوحدات الصوتية 8

 .يف لسان معنيالوظيفية اليت تتميز بها الوحدات الصوتية  Traits distinctifs املميزةـ ضبط السمات  1
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سانية يتضمن السمات املميزة ـ إثارة االنتباه إىل إمكانية وضع جدول تصنيفي جلميع أصوات اللغات اإلن 9

 (1).املنطوقة بالفعل يف تلك اللغاتاألصوات ضبط التعارض والتضاد القائم بني ل

ا تتمثل يف كونه يدخل يف تعارض ونيم علمًيفالصفة الوظيفية اليت تسمح بتعريف ال"  بسكوي أنَّويرى تر  

مييز يف  أْنكل تعارض بني صوتني  ميكن  بسكوي  بهذه العبارة أنَّويقصد تر(2)"فونولوجي واحد على األقل 

 (3).ختتلفان بفعل التعارض املوجود بني وحدتني صوتيتني على األقللسان ما بني داللتني 

ا على مفهوم التضاد أو قائًم (Phonème)الوظيفية ومن هذا التصور أضحى تعريف الوحدة الصوتية   

 . بالفعل يف لسان معنيات املنطوقة التعارض أو االختالف بني هذه الوحد

ففي املؤمتر  .ؤسس األول لعلم األصوات الوظيفي، فإنَّ تروبتسكوي يعد املمن حيث الشرعية املعرفية   

تقدم باالشرتاك مع  ،0832العاملي األول للسانيات الذي انعقد يف مدينة الهاي عام 

ة بربنامج واضح للدراس( KARCEVSKI)وكارسفيسكي ( R.JAKOBSON)جاكبسون

 .(4)( 0828)يف كتابه  الفونولوجية ، وهو الربنامج الذي نشأ حوله النادي اللساني يف براغ وظهر

 :(Phonème /Phonem  )  مفهوم الفونام  

 . (5)"أصغر وحدة فونولوجية يف اللسان املدروس " :هو( Phonème)يرى تروبتسكوي أنَّ الفونام    

الصفة الوظيفية اليت " ، ومن مثة فإنَّاخلاصية الوظيفية اليت ينماز بهاا باملفهوم أكثر إذا ما متسكن يتعمق هذا 

  (6)."ا تتمثل يف كونه يدخل يف تعارض فونولوجي واحد على األقل تسمح بتعريف الونيم علمًي
                                                           

 .87ينظر جورج مونان، املرجع املذكور سابًقا، ص ـ ( 1)

 .014ص ،  املرجع نفسه ـ ( 2)

 .014ص  املرجع نفسه،ـ (  3)

 .225مبادئها وأعالمها، ص ( علم اللغة احلديث )ـ ميشال زكريا، األلسنية ( 4)

5 -  Troubetzkoy ,   Principes de phonologie.p 37.  

 .014ص  املرجع املذكور سابًقا، جورج مونان، ـ ( 6)
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مبجموعة من اخلصائص الفونولوجية املميزة اليت جتعله يتعارض " الفونام يف نظر تروبسكويتعريف  يتحدد   

 (1). " كل الفونيمات األخرى مع 

كل تعارض  ؛ أي أنَّ( ظيفيالتعارض الصوتي الو)بسكوي بهذه العبارة التعارض الفونولوجي ويقصد تر   

مييز يف لسان ما بني داللتني ختتلفان بفعل التعارض املوجود بني وحدتني صوتيتني على    ميكن أْنبني صوتني

  (2).األقل

ا على مفهوم التضاد أو التعارض قائًم( Phonème)ريف الوحدة الصوتية ومن هذا التصور أضحى تع  

 .أو االختالف بني هذه الوحدات املنطوقة  بالفعل يف لسان ما

بسكوي قد أفاض يف حتليل فكرته حول الفونام فإنَّه انتهى إىل جمموعة من القواعد والضوابط ووإذا كان تر  

 :لتحديد هذا املفهوم ، منها 

 :  األوىلالقاعدة 

حيل أحدهما حمل  ، وإذا كان من املمكن أْنسان نفسه ويظهران يف اإلطار نفسهإذا كان الصوتان من الل  

، حينئذ، يكون هذان الصوتان صورتني اختياريتني لفونام ا يف املعنىُيْحِدَث هذا التبادل تغيرًي اآلخر دون أْن

 .واحد

 : منثل هلذه القاعدة مبا يأتي ميكن لنا أْن

ومن ههنا جيوز  ،هذه الصور التغري املعنى ، غري أنَّلسان العربي له صور نطقية خمتلفةصوت اجليم يف ال ـ0

 .صور صوتية لفونام واحد هو اجليمالصور هي هذه  إنَّ :نقول لنا أْن

                                                           

 .016ص،املرجع املذكور سابًقا  جورج مونان، ـ ( 1)

 .014،ص  املرجع نفسهينظر  ـ ( 2)
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ا ياًن، وأحأحيانا ُتقرأ مرققة يف شكل السني( مسيطر)تتحقق هذه القاعدة يف القراءات القرآنية لكلمة ـ 3

صورتان لفونام واحد مادام ذلك مل يؤثر يف  :، هماأخرى ُتقرأ مفخمة يف شكل الصاد، فالصوتان، إذن

 .تغيري املعنى 

 

 : القاعدة الثانية

ا حمل اآلخر دون تغيري يف حيل أحدهم والميكن أْن ،ا يف املوقع الصوتي نفسهإذا كان الصوتان يظهران متاًم  

حال ـ جال ـ قال ـ سال ـ : )، مثل صورتني واقعيتني لفومنني خمتلفنيالصوتان ، يكون هذان ،حينئذاملعنى

، ليس هلا معنى يف ذاتها ولكنها قادرة على ت مستقلةفاألصوات األوىل يف الكلمات املذكورة فونيما( نال

 .تغيري املعنى وتفريع الداللة وتنويعها 

 : القاعدة الثالثة 

ا ، وال يظهران مطلًقا من الناحية السمعية أو النطقيةسه متقاربني فيما بينهمإذا كان الصوتان من اللسان نف  

لك فونام النون يف اللسان ، مثال على ذيتان لوفونام واحديف اإلطار الصوتي نفسه، فإنَّهما صورتان تركيب

ناني كالثاء صوت أس ، فالنون الساكنة قبلع معنيتظهر كل واحدة منها يف موق، ، إذ له صور متعددة العربي

، والنون الساكنة قبل صوت هلوي كالقاف تنطق هلوية ، وهكذا تتعد صور النون بتعدد تنطق أسنانية

 .(1)ة هلااآلتياألصوات 

 :جاكبسون جهود ـ  ثانيًًا

Roman Ossipovitch Jakobson 18 يوم وتويف مبوسكو1896 أكتوبر 11 يوم ولد 

  . بأمريكا .1982 جويلية

 

  : علميةال حياته مراحل

                                                           

 .وما بعدها  036ـ عبد الصبور شاهني ، يف علم اللغة العام ، ص ( 1)
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  : موسكو مرحلة

 (192 1 ـ 1915)اللسانية   موسكو  مدرسة تأسيس يف شارك ــ

  .الروسية بالشكالنية املعروفة النقدية املدرسة يف بارز عضوـ ـ

 : براغ مرحلة

 .1920 عام يف وصلها اليت براغ إىل وكارسفسكي تربتسكوي برفقة هاجرـ ـ

    .اللسانية براغ حلقة تأسيس يف شارك ــ

 . 1928 سنة الهاي مؤمتر من ابدًء الفونولوجية للدراسة األولية األسس وضع ــ

 

 : عند جاكبسون(علم األصوات الوظيفي )الفونولوجيا ـ 

املقدمة إىل  تنحصر أعظم أعمال جاكبسون خباصة يف تأسيس فونولوجيا براغ ، فقد قام بكتابة املوضوعات  

ا يف كتابة موضوعات املؤمتر األول لفقهاء اللغة ، وقد أسهم أيًض(0832)مؤمتر الهاي 

، ملا لوال ديناميكية جاكبسون الفعالة –جورج مونان  يرىكما  –، ومن املؤكد (0838)السالفيني

ا ، ورمبا حتقق ذلك االنتصار العظيم يف الهاي أبًد أْن( علم األصوات الوظيفي)استطاعت الفونولوجيا 

  (1) .ا خارج براغلتفرض نفسه كانت انتظرت طوياًل

للبحث عن  Essais de linguistique générale)) ا من كتابها كبرًيلقد خصص جاكبسون قسًم  

، وكان ذلك (الصوتي الوظيفي)ال الفونولوجياللسانية يف اجمل األنساقاخلصائص املشرتكة بني مجيع 

هذا  ، سواء أكانضاد القائم بينهاوضبطها وفق التوالقيام حبصرها  ولة حلظ مجيع االختالفات املمكنةمبحا

، فتوصل إىل وضع الئحة مفتوحة من السمات ، أم يف املستوى السمعيالتضاد يف املستوى النطقي

، وإنَّما ميكن لكل ت ممثلة يف مجيع اللغات الطبيعيةتكون هذه السما الفونولوجية ، لكن ليس بالضرورة أْن

                                                           

 .042ـ  جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين، ص ( 1)
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، فإذا أردنا التمييز يت يضبط جماهلا على أساس التخالفسمات الينتقي ما يناسبه من هذه ال نظام لساني أْن

 : صوتني فنكتب اخلالف بالشكل اآلتيبني ال ا فاصاًلنعمد إىل مسة الغنة اليت تعد مميًز( الباء و امليم )بني 

 (.غنة  -)                        (                     ب)ـ   0

 (.غنة ) +                          (                    م)ـ    3

، فهي من ههنا مسة فونولوجية كلية تظهر ا لفئات الوحدات الفونولوجيةا فارًز، حينئذ، تعد مميًزفسمة الغنة

 (1).اللسانية األنساقيف مجيع 

  :حياته آخر إىل 1941 من (أمريكا) نيويورك مرحلة

  . اللساني األنثروبولوجي املنهج ترقية يف امًع شرتكاوا سرتاوس ليفي األنثروبولوجي بالباحث اتصل ــ

 Massachusetts Institute باخلصوص منها 1946 سنة منذ األمريكية باجلامعة التدريس بدأ ــ

of Technology السالفيني واألدب واللغة ،العامة اللسانيات يدرس كان حيث.  

 هذه تصدرها كانت اليت للمجلة امديًر أصبح ثم ،كبنيويور اللسانية  احللقة إنشاء يف بفاعلية أسهم ــ

 (.  Word جملة ) احللقة

 حتليل جمال يف رائدة تعد أعمااًل وقدم ،الشعرية اللغة دراسة إىل حياته آخر يف اهتمامه انصرف ــ

  األدبي اخلطاب

  : أفكاره بعضـ 

 وثيقة عالقة هناك أنَّ هي يةاللغو األشكال دراسة يف ياكبسون منها ينطلق اليت األساسية الفكرة -

 الذي األمر باألنثروبولوجيا اأيًض وثيقة عالقة للسانيات فإنَّ مثة ومن اإلنسانية؛ والثقافة اللغة بني اجًد

 لياكبسون املشرتكة اجلهود بفضل األنثروبولوجية باللسانيات يسمى أصبح ام ترقية إىل بعد فيما أدى

  .سرتاوس وليفي

 واللسانيات  Shannon وضعها اليت االتصال نظرية بني منهجية عالقة هناك أنَّ ياكبسون يرى-

 وركز ،امًع واللسانيات االتصال نظرية يف احملققة النتائج باستثمار ذلك وكان ،العالقة هذه برتقية فاهتم

    .التواصلية للعملية تصوره يف بوضوح التوأمة هذه وتتجلى ،بينهما توأمة إحداث على جهده

                                                           

 .61ص ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، السمات التفريعية للفعل يف البنية الرتكيبية، ـ أمحد حساني ، (  1)
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 النظرية (1949)( Shannon )شانون قدم أْن منذ العلمية أبعادها االتصال نظرية أخذت قدل    

 األمريكية املتحدة الواليات مواليد من املخابرات يف ومهندس رياضي عامل وهو ،لللتواص الرياضية

 Mathematical Theory of االتصال لنظرية األولية األسس وضع وقد 1916 ،سنة

Communication  ةمبشارك  (Weaver) باجلانب االهتمام على النظرية هذه وساعدت 

 اللفظية الرسائل رموز وفك الرتميز، عملية على امنصًب االهتمام أصبحف اإلنسانية، اللغة يف التواصلي

 ــ االحتماالت منوذج خباصة ــ الرياضية املفاهيم بإسقاط االهتمام بدأ ههنا ومن . خمتلفة مواقف يف

 بالتواصل تهتم متكاملة نظرية ظهور إىل أدى مما اللساني، النسق على االتصال نظرية يف املستخدمة

 . سواه دون اللساني

 : أساسية عناصر ثالثة على اللساني التواصل يرتكز 

 .املرسل أو ماملتكل ـ 1

 .املستقبل أو املستمع ـ  2 

 .سواء حد على تمعواملس املتكلم هميتلك الدالة، العالمات من متجانس نظام ـ  3

 : اثنني نشاطني طةسابو الكلي التواصل ويتم 

  .احلسي الواقع يف التلفظية للعملية الفعلي اإلجناز أو األداء وهو ،(اإلرسال )الكالم : أحدهما

 . أفكار إىل وحتويلها رموزها وتفكيك اإلبالغية ةالرسال التقاط وهو ،( االستقبال ) االستماع :اآلخر و

 :هي.التواصل عملية المتام ضرورية عناصر ستة هناك أنَّ اكبسونج ويرى   

 . (Destinateur) لاملرس ـ 1

 . (Destinataire) إليه املرسل  ـ  8

 .اإلرسال حمتوى وهي (Message )  ةالرسالـ ـ 1

 .  (Contexte) اقالسيـ  ـ  9

 .اإلرسال اطرف فيها يشرتك اليت والقواعد القوانني وهي(Code )   نـنالس  ـ  1

 . (Contact) الصلة أو القناة ـ 1



 

 

71 

 :منها. شروط جمموعة توافر من البد االتصال يتحقق حتى :االتصال شروط

 معلى عل يكون أْن جيب أي ؛ حقيقية معرفة واالجتماعي الطبيعي حميطه املرسل عرفي أْن ـ 1

 . والثقافية العلمية اجملتمع  بتحوالت

 هو كما الواقع عن تعبريها ومدى الرسالة مبضمون عميق وعي ىعل املرسل يكون أْن جيب ـ  2

 .موجود

 .لرسالةا مستقبل خبربة اخلارجي الوسط يف وأثرها املرسل خربة ربط على العمل ـ 3 

 .واملستقبل املرسل بني التواصلي النسق يف التام التجانس من التأكد  ـ  4

 املراد واملعلومات اخلربات حلمل مهيأة لتكون ادقيًق اإعداًد الصلة أو الناقلة الوسيلة إعداد جيب  ـ  5

 (1) .املستقبل إىل املرسل من نقلها

 وحبكم له، اموضوًع الدالة التواصلية األنساق كل يتخذ شاماًل اعلًم ياكبسون نظر يف اللسانيات تعد     

 بعضهم، لدى شائع هو اكم اجلملة دراسة حدود يف اللسانيات ختتزل أْن جيب فال الشمولية النظرة هذه

 لسانيات أو اخلطاب لسانيات فرضية ياكبسون يطرح ولذلك ، هؤالء يتصور مما بكثري أوسع فاللسانيات

  . القول فعل

 : ياكبسون عند الخطاب وظائفـ 

 فيه أجنز الذي واالجتماعي الثقايف السياق كان مهما منجز، خطاب أي أنَّ هو أحد عن يغرب ال مما   

 عن بإسهاب ياكبسون حتدث وقد ومساره، سريورته نتكوِّ أساسية عناصر توافر يتطلب ب،اخلطا هذا

 تنوع يف تدرس أْن جيب اللغة إنَّ: "قال إذ  مسارها وانتظام عناصرها تكامل مبينا السريورة هذه

 ،للغة خرىألا الوظائف ضمن موقعها حندد أْن علينا ينبغي الشعرية الوظيفة إىل التطرق وقبل ،اوظائفه

 لكل املكونة العوامل عن خمتصرة صورة تقديم الضروري من الوظائف، هذه عن فكرة نقدم ولكي

 تكون ولكي . إليه ِلَسْرامُل إىل رسالة يوجه َلِسْرامُل إنَّ . يلفظ تواصلي فعل ولكل ،لسانية  سريورة

 باصطالح املرجع : أيضا دعىي ما وهو ) إليه حتيل اسياًق بدء، ذي بادئ تقتضي، هافإنَّ فاعلة الرسالة

                                                           

 . 98حممد وطاس، أهمية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم ، ص   ــ   (1)
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 يكون ألْن قاباًل أو الفظًي يكون أْن اإمَّ وهو إليه، لَسْرامُل يدركه ألْن قاباًل اسياًق ،( نسبيا غامض

 أو ) إليه لَسْروامُل سلِرامُل بني ا،جزئًي أو اكلًي ا،مشرتًك اًنَنَس ذلك، بعد الرسالة، وتقتضي كذلك؛

 فيزيقية قناة أي ؛اتصاال ا،أخرًي الرسالة وتقتضي ؛( الرسالة نَنَس ككومف ننَِّسامُل بني أخرى بعبارة

  (1)." عليه واحلفاظ التواصل بإقامة هلما يسمح اتصااًل إليه، لَسْروامُل لِسْرامُل بني انفسًي اوربًط

  :اآلتي باملخطط العناصر هذه نوضح أْن لنا وميكن 

  Contexte سياق                                                      

 

  Destinataire إليه مرسل               Message رسالة                Destinateur  مرسل

                             

 Contact  اتصال                                                        

  

 

 Code سنن                                                              

 : املقابل االصطالحي باللغة اإلجنليزية 

 

 Destinateur                                       Sender :مرسلـ 3

        Message                               Message     :رسالةـ  3

          Contexte                                   Contex  :ـ سياق  2

        Destinataire                   Receiver :إليه مرسلـ  9

                                                           

 3822املغرب  3دار توبقال ، الدار البيضاء  ط حنون، ومبارك الولي حممد ترمجة الشعرية، قضايا ياكبسون،ـ   (1)
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   Contact                                Channel :  (قناة) اتصال ـ  6

   Code                                                 Code    :  سننـ  5

 ،بطابعها اخلطاب فتطبع تطغى أو تهيمن أْن هلا ميكن معينة بوظيفة يقرتن عناصرال هذه من عنصر كل  

 :آلتيا بالشكل االقرتان هذا نوضح أْن لنا ميكن

        Fonction emotive ( التعبريية )االنفعالية الوظيفة                        لاملرســ

                    Fonction conative اإلفهامية الوظيفة                   إليه املرسل

      Fonction référenti                                     املرجعية الوظيفة                    اقالسيـ

                    Fonction poétique ةالشعريـ الوظيفة                     ةالرسال

                  Fonction Phatique التنبيهية الوظيفة                        الاالتص

  Métalinguistique لسانية   ميتا أو اللغة ماوراء وظيفة                     نالسن

  :خرىألا تلو الواحدة وشرحها لتعريفها الوظائف هذه ههنا نعيد   

 الوظيفة هي:: Fonction émotive  ou expressive التعبريية أو االنفعالية الوظيفة : أواًل

 يف املوقف هذا ويتبدى الرسالة عنه تتحدث الذي املوضوع إزاء للمرسل الشخصي املوقف تعكس اليت

 ضمري حول تتمركز وظيفة فهي عام بشكل النفسية أو االنفعالية احلالة على الدالة العالمات بعض

  .آخر إىل مرسل من ختتلف اليت وعالماته، التعجب وتعابري ،( Je   ،I  ،أنا ) املتكلم 

 مباشرة بصفة تعرب أن املرسل على املتمركزة انفعالية أو تعبريية املسماة الوظيفة وتهدف:" ياكبسون يقول

 خادع أو صادق معني انفعال عن انطباع تقديم إىل تنزع وهي ، هعن يتحدث ما جتاه املتكلم موقف عن

 وسائل عن التعجب صيغ وتبتعد ، اخلالصة االنفعالية طبقةال  اللغة يف  التعجب صيغ ومتثل،  (...)

 حتى أو ،خاصة صوتية متواليات فيها جيد فاملرء ،الصوتي تشكيلها طةسابو واحد آن يف املرجعية اللغة

  (1) .مكان أي يف معهودة غري أصوات
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 ، الطلبية أو ئيةالندا بالوظيفة يسميها من هناك Fonction conative : اإلفهامية الوظيفة : اثانًي

 هلذه صورة وأصفى .املتلقي على امركًز اخلطاب يكون عندما ما خطاب يف الوظيفة هذه تهيمن قد

 الذي والضمري (. ..الرجاءو االلتماسو ،الدعاءو ،ألمر)والطلب النداء أساليب يف تتجلى الوظيفة

  ( you / tu, vous). املخاطب ضمري هو الوظيفة هذه يف يتكرر

 

 من أجنز الذي بالسياق الوظيفة هذه تتعلق  Fonction référentielle: املرجعية الوظيفة : اثالًث

 ألن ؛ الوظيفة هذه من خطاب أي خيلو يكاد ال ، عنه يتحدث الذي املوضوع ، اخلطاب أجله

 احلسي الواقع يف حضور له احقيقًي الشيء هذا يكون قد ما شيء إىل إحالة هو أمره حقيقة يف اخلطاب

  . امًع واملتلقي الباث ذهن يف صورة له امتصوًر اخيالًي يكون وقد

 

 الشديد احلرص يف الوظيفة هذه دور يتجلى : Fonction phatique  االنتباهية الوظيفة : رابعا

 وصول من للتأكد التخاطب أثناء ومراقبته ومتديده التواصل إقامة على امًع إليه واملرسل املرسل لدى

  .......آلو معي، أنت هل تسمعين، هل :مثل ، الرسالة

 مع الناطقة الطيور فيها تشرتك اليت الوحيدة الوظيفة هي للغة االنتباهية الوظيفة :"ياكبسون يقول  

 التواصل إىل النزوع إنَّ .األطفال يكتسبها اليت األوىل اللفظية الوظيفة اأيًض وهي اإلنسانية، الكائنات

  (1) ."لألخبار احلاملة الرسائل رإصدا طاقة يسبق األطفال عند

 

 هذه تتجلى:  Fonction métalinguistiqueامليتالسانية أو اللغة ماوراء وظيفة : اخامًس

 أوالتساؤل ، واملفاهيم الكلمات بعض كشرح  نفسها الرسالة لغة حول اخلطاب يتمركز عندما الوظيفة

 احلفاظ ذلك من واهلدف . إليه واملرسل لاملرس بني احلوار أثناء الغامضة الكلمات بعض معاني عن

 وتظهر . اخلطاب طريف بني املستخدم العالمات نظام يف  والداللي والرتكييب الصوتي التجانس على

ذلك  معنى أي ـ  يعين ـ  :مثل املكتوب أو املنطوق اخلطاب تتخلل اليت العالمات بعض يف الوظيفة هذه

  ....أخرى بعبارة أوـ 

                                                           

 ، 3822املغرب  3دار البيضاء  طدار توبقال  ال حنون، ومبارك الولي حممد ترمجة الشعرية، قضايا ياكبسون،ــ   (1)

   .28 ص
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 املتحدثة " املوضوع اللغة" بني املعاصر املنطق يف  للغة مستويني بني متييز جرى لقد"  : ياكبسون يقول

 علمية أداة ليست الواصفة اللغة أنَّ إال نفسها، اللغة عن املتحدثة " الواصفة اللغة " و األشياء عن

 فنحن .ليوميةا اللغة يف اهاًم ادوًر اأيًض تلعب فهي ؛بفحس واللسانيني املناطقة خدمة يف ضرورية

 املرسل فيها يرى مرة كل ويف (... ) امليتالسانية لعملياتنا اخلاصية إىل ننتبه أْن دون الواصفة اللغة منارس

 يكون اخلطاب فإنَّ السنن، نفس اجيًد استعمااًل يستعمالن كانا إذا مما التأكد ضرورة إليه املرسل و

 ، أفهمك ال ينإنَّ :املستمع يتساءل . شرح وظيفة أو ، ميتالسانية وظيفة يشغل هإنَّ .السنن على امركًز

 / : فيسأل األسئلة هذه مثل املتكلم ويسبق / ؟ تقول ما : رفيع بأسلوب وأ ؟ قوله تريد الذي ما

 Le sophomore s'est fait : :وارالح هذا مثل امزعًج احواًر ولنتخيل / ؟ قوله أريد ما أتفهم

coller  معنى ما ولكن se faire coller ? يعنيه ما تعين sécher ، معنى وما sécher ? 

 Un معنى ما :الطالبي املعجم جيهل الذي املتسائل ويلح  .االمتحان يف رسب    sécher تعين

sophomore?   يدل Un sophomore  الثانية السنة يف طالب على.  

  بفحس للفرنسية عجميامل السنن خيص املعادلتية اجلمل هذه كل توفره الذي اإلخبار إنَّ 

 للغة الطفل اكتساب وخاصة ،ةاللغ تعلم سريورة كل إنَّ .ميتالسانية وظيفة ، دقيقة ووظيفتها،بصفة

( 1) ." املتالسانية العمليات هذه مثل إىل تلجأ األم،
 

 للرسالة اللغوية البنية يف الوظيفة هذه تتبدى :  Fonction poétique الشعرية الوظيفة :سادسا

 فإنَّ مثة ومن   .اأدبًي اخطاًب ما بخطا من جتعل اليت اللغوية األدوات تلك ،الرسالة أدبية أي ؛نفسها

 اخلطاب أدبية يتناول اإجرائًي منوااًل بوصفها الشعرية موضوع هي ــ ياكبسون  نظر  يف ــ  الشعرية الوظيفة

 اللسانيات من الفرع ذلك وصفهاب   La poétique الشعرية حتديد ميكن:"نياكبسو يقول.  األدبي

 الواسع باملعنى ــ الشعرية وتهتم ،للغة خرىألا الوظائف مع عالقتها يف الشعرية الوظيفة يعاجل الذي

 للغة، خرىألا الوظائف على الوظيفة هذه تهيمن حيث فحسب الشعر يف ال الشعرية بالوظيفة ــللكلمة

 الوظيفة حساب على تلك أو الوظيفة هلذه يةاألولو تعطى حيث الشعر خارج اأيًض بها تهتم ماوإنَّ

 (2)."  الشعرية

 إنَّ :" يقول .الشعرية الوظيفة فيه تهيمن الذي األدبي اخلطاب يف الوظائف تكامل إىل ياكبسون ويشري   

                                                           

 ..20،ص ،  الشعرية قضايا ياكبسون،ـ    (1)

 .22، ص ، املرجع نفسهـ  ( 2)
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 للتحليل الميكن أخرى، جهة ومن الشعر، حدود تتجاوز أْن ينبغي الشعرية للوظيفة اللسانية  الدراسة

 تستلزم املختلفة الشعرية األجناس فخصوصيات .الشعرية الوظيفة على يقتصر أْن رللشع اللساني

 إنَّ . متنوع هرمي نظام يف وذلك ،املهينة الشعرية الوظيفة جبانب خرىألا اللفظية الوظائف مساهمة

 املرجعية؛ الوظيفة مساهمة أمام قوي بشكل اجملال يفتح الغائب ضمري على املركز امللحمي الشعر

 املخاطب ضمري وشعر االنفعالية؛ بالوظيفة االرتباط شديد ، التكلم ضمري حنو املوجه الغنائي لشعروا

   ( 1)."  اوعظًي االتماًس بوصفه ويتميز ،اإلفهامية بالوظيفة يتسم

 يطبع ما هو اخلاص حلسابها الرسالة على والرتكيز ،رسالة بوصفها الرسالة استهداف  " فإنَّ مثة ومن  

 العامة املشاكل اأغفلن ما إذا مفيدة دراسة تدرس أْن الوظيفة هلذه ميكن وال . للغة الشعرية ةالوظيف

 ( ...) الشعرية الوظيفة االعتبار بعني اجدًي نأخذ أْن للغة الدقيق التحليل يتطلب أخرى جهة ومن .للغة

 هاأنَّ مع ، واحملددة هيمنةامل وظيفته فقط هي بل اللغة، لفن الوحيدة الوظيفة هي الشعرية الوظيفة ليست

 ( 2) ." يِضَروَع تكميلي دورب سوى خرىألا اللغوية األنشطة يف قومت ال

 اخلطاب نوع باختالف التواتر هذا وخيتلف ،اخلطاب يف الوظائف هذه تواتر درجة تتفاوت قد     

 .؟ املهيمنة الوظيفة ،إذن ،هي ما .املهيمنة للوظيفة ،حينئذ ،الغلبة وتكون ،نفسه

 الوظائف نم ماسواها على تطغى اليت الوظيفة هي: Fonction dominante ةاملهيمن الوظيفةـ 

  أدبي وخطاب ، إعالمي وخطاب ، تعليمي خطاب بني قارنا فإذا  .ما خطاب يف احملتملة خرىألا

 إىل ظربالن بينها فيما تتباين ، الحمالة ، اخلطابات هذه أنَّ جند (واحد مرجع ) مشرتك موضوع حول

 خيربنا اخلطاب هذا ألنَّ ؛املرجعية الوظيفة هي اإلعالمي اخلطاب يف املهيمنة فالوظيفة ؛ املهيمنة الوظيفة

 التعليمي اخلطاب يف املهيمنة والوظيفة  .املرجعية الوظيفة بذلك فتطغى عليه يركز فهو ،ما شيء عن

 يف املهيمنة الوظيفة اأمَّ . املتلقي أي ؛تعلمامل على يركز التعليمي اخلطاب ألنَّ ؛اإلفهامية الوظيفة هي

 ولكن . األدبي اخلطاب بها ينماز اليت الوظيفة وهي ؛الشعرية الوظيفة بالضرورة فهي األدبي اخلطاب

 الوظائف هذه تظل بلخرى،ألا الوظائف انعدام  همعنا ليس ما خطاب يف الوظائف من ةوظيف هيمنة

  . ةمتفاوت تواترية بنسب ولكن،  موجودة

                                                           

 .33  ص ،ياكبسون  ، قضايا الشعرية ـ   (1)

 . 31 ص املرجع نفسه ، ـ   (2)
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 :مدرسة كوبنهاجن:رابعًًا

ا من تلك احلركة ظهر يف العقد الثالث من القرن العشرين اجتاه لساني جديد بدأت معامله تتشكل انطالًق   

م اجلديدة اليت جاء وهي حركة لسانية متميزة تأثرت باملفاهي، ملتسارعة اليت شهدها مشال أوروبااللسانية ا

 : على يد، ونشأت هذه احلركة بها دي سوسري

الذي نشر ( Language)اللغة : من أهم كتبه( JESPERSEN( ) 0842 – 0251)جاسربين ـ 0

 .0833سنة 

 يرى بعض الباحثني املهتمني بتعقب املسار التطوري للسانيات أنَّ ، (1)( PEDERSEN)ـ بدرسن  3

ذات  توجهات منهجية جديدة البحث اللساني بدراسات علمية  رواْثبدرسن يعد من الباحثني األوائل الذين َأ

تضمنت  إذ ،التاسع عشر وبداية القرن العشرينيف ضوء النهضة العلمية اليت بدأت تظهر يف أواخر القرن 

تشكل الفكر مسار يف هذه احلقبة التارخيية من ، نهجية جديدة يف الثقافة اللسانيةوم دراساته مبادئ معرفية

يضفي  ه استطاع أْنا إال أنَّا مقارًنبدرسن كان باحًث الرغم من أنَّ ، وعلىلعلمي يف ميدان الدراسات اللغويةا

  Néogrammairiens.(2 ) .جمموعة النحاة اجلددخاصة بعد انتمائه إىل  ،على أحباثه تصورات جديدة

وُأولدال  ،بروندال ِهْييَلِممع َز(  0856 – 0288)ـ ثم تبلورت هذه احلركة عندما أسس يلمسلف  2

على غرار حلقة براغ، وقد نشرت هذه اجلماعات أحباثها  0820منركية للعلوم اللسانية  سنة احللقة الدا

 (3).باللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية 

(  0856ــ  0288)الذي أعطى ملدرسة كوبنهاجن بعدها النظري واإلجرائي هو لويس يلمسلف  بيد أنَّ  

وكان . ه املدرسة يف الدراسات اللسانية والسيميائية خارج كوبنهاجن الذي يعود له الفضل يف امتداد تأثري هذ

                                                           

(1 )-  Holger Pedersen  (02520862ـ  :)ل عدة لغات عامليةالثني حبًثا حولساني دامنركي، كتب حوالي ث .

ألف كتاًبا يف إطار . ، وظل ُيَدرُِّس يف املدينة نفسها ( Copenhague)حصل على شهادة الدكتوراه من كبنهاجن 

 Grammaire comparative des langues )ملقارن للغات الكلتية النحو ا: الدراسات اللغوية العامة َوَسَمُه بـ

celtiques) 

 .032ص   ـ ينظر جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين ، ترمجة جنيب غزاوي ( 2)

 .  35ص اجلزائر (  0823(  )  3) مدخل إىل علم اللسان احلديث ـ جملة اللسانيات ، عدد  -ـ  احلاج صاحل ( 3)

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/fr/Copenhagen
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ا إىل إسقاط مبادئ املنطق الرياضي ، لذلك كان نزيًعيات تأثري كبري يف تفكريه العلميلوالده أستاذ الرياض

 / Glossématique)فنظرية الغلوسيماتيك . أثناء تعامله مع الظاهرة اللغويةعلى املنهج اللساني 

Glossematics )اليت اشتهر بها هي نظرية لسانية تستمد أصوهلا املنهجية من املنطق الصوري . 

 .من هو يلمسلف؟

ن امسه مبدرسة لساني دامنركي اقرت(  0856ـ  0288)  Louis Hjelmslevلويس يلمسلف   

انيني الذي يعد من الباحثني اللس   Holger Pedersenتتلمذ على يد بدرسن  ،كوبنهاجن اللسانية

 . املرموقني يف ذلك العهد

ثم سافر  (1).0802أوروبية املقارنة يف جامعة كوبنهاجن ابتداء من سنة ـ ـَدَرَس يلمسلف الفيلولوجيا اهلندو

 :من أجل الدراسة والبحث إىل عدة بلدان أوروبية منها 

 0832الليتوانية  سنة  ا حول أصوات اللغةأجنز يف هذه الفرتة حبًثLithuania (2)(0830.) ـ ليتوانيا 0

Mémoire sur la phonologie du lituanien (1923). 

 .كانت يف هذه الفرتة تشهد حركة علمية نشيطة  اليت( .0832)ـ  براغ  2

أنطوان ميي   :وهناك التقى باللسانيني الفرنسيني الشهريين ،( 0832ـ  0835)( فرنسا)ـ باريس   3

ِAntoine Mellet   (3)  ،وفندريس Vendrys (4) ، يف الدراسات اللسانية وتابع حماضراتهما ،

                                                           

  .032نظر جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين ، ص ـ ي( 1)

 .لبحر البلطيق ةالشرقي ةعلى الضفتقع  من دول أوروبا الشمالية ةدول( Lituanie /  Lithuania) ليتوانياـ ( 2)

من أشهر اللسانيني الفرنسيني يف ( : 1936ـ  1866)   .Paul Jules Antoine Meilletـ  أنطوان ميي   ( 3)

 . . العقود األوىل من القرن العشرين 

 ذلميلساني فرنسي خمتص يف اللغة الكلتية  ت(: 0851ـ  0226)  Joseph Vendryesـ  جوزاف فندريس   ( 4)

 .أنطوان ميي 

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%89
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اعلى تأسيس نظريته فأقدم الحًق ،ومكنه ذلك من االطالع على نظرية دي سوسري ومتثل مبادئها

(Glossématique  ) (1).يف ضوء هذه املبادئ   

 / Etudes Baltiques)بعنوان دراسات بلطيقية  0823ناقش يلمسلف رسالة الدكتوراه سنة   

Baltic Studies  )
 شغل بعدها منصب أستاذ اللسانيات يف جامعة كوبنهاجن، ثم خلف بدرسن . (2)

(Holger Pedersen   ) ليشغل كرسي اللسانيات املقارنة يف جامعة كوبنهاجن  0822سنة . 

ت املنطقية ومنهج العلوم اليت كانت سائدة يف عصره خاصة الدراسا، لقد تأثر يلمسلف باملنطق الرياضي  

، فهي إذ ذاك الصفة العقالنية اجملردة لنظريتهويتبدى هذا التأثري والتأثر يف   (3) ،( Carnape) عند كارناب 

 .املنطق الصوري يف أصفى صورة له نظرية لسانية تعكس

لقد تركز طموح يلمسلف يف إقامة نظرية لغوية على طريقة علماء "  :جورج مونان يف هذا الشأن يقول  

ولكل التعاريف ، فسري الواضح لكل املبادئ األوليةملنطق الذين أعجب بهم على فرضية كاملة تعتمد التا

 (4)". األساسية 

بعنوان  3891صفحة صدر سنة  338تتلخص أعمال يلمسلف مدة ربع قرن يف كتاب صغري يتكون من   

 :Omkring sprogteoriens grundlæggelse  ،اللغة اإلجنليزية  مل يرتجم هذا الكتاب إىل

وترجم إىل اللغة الفرنسية ،  Prolegomena to a Theory of Language 3811إال يف سنة 

 Prolégomènes à une théorie du langage  (5): بعنوان 3812سنة 

                                                           

 . 032ـ جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين ، ص (  1)

2 ـ   La phonologie historique des langues baltes: Etudes baltiques 

 .فيلسوف أملاني  من أشهر أعالم الفلسفة الوضعية :   Rudolf Carnap( 0821ـ 0280)كارناب  ـ ( 3)

  . 026للغة يف القرن العشرين ، ص ـ جورج مونان ، علم ا( 4)

 .038، ص املرجع نفسه  ـ( 5)
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اللسانية  حلقة كوبنهاجن(   0843ـ  0222)   Viggo Brondalبروندال  أسس يلمسلف مبشاركة    

 ا باملنطق القديم ا متأثًروكان بروندال الذي يكرب يلمسلف سًن ،غرار منوذج مدرسة براعلى غ0820سنة 

 Carnape. (2) (1)ا مبنطق كارنابحني كان يلمسلف متشبًعيف  ،واحلديث والوسيط 

تعززت العالقة الفكرية بني يلمسلف وبروندال يف فرنسا حيث التقى يلمسلف باللساني الفرنسي أنطوان    

ويف الوقت نفسه كان بروندال ُيَدرُِّس اللغة الدامنركية يف جامعة السوربون  ،Antoine Meillet ميي

الذي كان  Uldallا أولدال انضم إليهما الحًق.ا يف باريس عمق فكرهما أكثرما مًعفوجوده ،(باريس)

 .اللساني اإلجنليزي ( 3817ـ  3223)   Daniel Jonesدانيال جونس : ا لـتلميًذ

ووضعا هلا    Acta linguisticaجملة  3812سنة ( Viggo Brøndal)يلمسلف وبرندال أنشأ   

ة إعالن رمسي عن ميالد البنيوية كان صدور هذه اجمللة مبثاب. جملة دولية للسانيات البنيوية : اا فرعًيعنواًن

: بروندال عنوان املقال الذي كتبه ا من، ويتبدى ذلك واضًحتها يف الوجودوتأكيد شرعي، اللسانية

  ( 3).اللسانيات البنيوية

 :(Glossématique) الغلوسيماتيكنظرية ـ 

ا من األصل التأثيلي يف اللغة انطالًق( Glossématique)وضع يلمسلف مصطلح الغلوسيماتيك   

جلأ يلمسلف إىل هذا املصطلح ليميز نظريته من ( .  Langue)الذي يعين اللسان (  Glossa)اليونانية 

ا لألسس واملفاهيم اليت جاء بها دي سوسري يف ت اللسانية السابقة ، تلك النظرية اليت كانت تعميًقالنظريا

ومن أهم هذه األسس الطابع املميز للمنهج اللساني الذي يتعامل مع اللغة  من حيث ، بداية القرن العشرين 

 (4) .ا يف ذاتها وليست وسيلة فحسبكونها هدًف

                                                           

 (. الفلسفة الوضعية) فيلسوف أملاني ( : 0821ـ  0280)  Rudolf Carnapeـ  (1)

 .032ص  ،ـ ينظر  املرجع نفسه  (2)

 .032، ص ـ ينظر املرجع نفسه (3)

4  Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ 

1973.P234. 
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تتشكل ابتداء من (  Glossématique / Glossematics)هلذه النظرية  بدأت اإلرهاصات األوىل  

  وكان ، (0822) (1)( Hans Jørgen Uldall)ذلك  البحث  األولي املشرتك بني يلمسلف وأولدل 

    (2).ا لتصور مدرسة براغا خمالًفلسانيًّ اهذا البحث يطرح تصوًر

عن مدرسة براغ بإعالنها عن ميالد مفهوم أعلنت مجاعة كوبنهاجن صراحة انفصاهلا ومتيزها   

الذي انعقد يف وكان ذلك يف املؤمتر الدولي الثالث للسانيني  ،( Glossématique)الغلوسيماتيك 

خمتصر املخطط التمهيدي : ع نص قصري على احلضور حيمل عنوانإذ مت توزي، 3811كوبنهاجن سنة 

  (3).للغلوسيماتيك 

 النسقاألصوات املادية واملعاني اجملردة ال قيمة هلا يف ذاتها مبعزل عن  ترى نظرية الغلوسيماتيك أنَّ  

ولذلك ، ظيفية للوحدات الصوتية والدالليةفي والرتكييب هو الذي حيدد القيمة الواآلتي، فالنسق اللساني

 .  يسميها بعضهم بالنظرية النسقية

ا للدراسات اللسانية السابقة  ا جوهرًينهجي نقًدهذه النظرية تتضمن يف عمقها املعريف وامل ومن ههنا فإنَّ  

  . اللساني نفسه  النسقاليت كانت تعوِّل على العوامل اخلارجية يف حتليل بنية 

 والتعامل معها يف ذاتها ومن أجل ذاتها  وهو املبدأ الذي ،وبناء على مبدأ عزل الظاهرة عن الواقع اخلارجي  

ا يتخذ اللسان موضوًع علم املتوقع يف نظر يلمسلف الذي حيق له أْنالأضحى ، متسكت به مجاعة كوبنهاجن

                                                           

لساني دامنركي من املؤسسني البارزين ملدرسة  (: 3817ـ  3817)   Hans Jørgen Uldall      أولدل ـ ( 1)

 3811، وقدما مًعا  يف املؤمتر الثالث للسانيني سنة ية الغلوسيماتيك  مبشاركة يلمسلفكوبنهاجن، لقد أسهم يف إثراء نظر

 .املخطط التمهيدي للغلوسيماتيك : كوبنهاجن حبًثا أولًيا ُوِسَم بـ الذي انعقد يف

 .062ص ( 3116)ديوان املطبوعات اجلامعية ،  اجلزائر  ، 3النشأة والتطور  ط: أمحد مومن، اللسانيات  ـ ( 2)

 . 062ص   املرجع نفسه ،ـ ( 3)
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اليت تتعامل مع اللسان من حيث كونه بنية  Linguistique immanenteاللسانيات احملايثة    :له هو

  (1). مغلقة تتضمن عناصر تفاعلها يف ذاتها مبعزل عن أي عنصر خارجي

 ، وأنَّمن القيم اللغة نسق ولذلك فإنَّ هي وحدها اليت هلا وجود، راتة للعباديرى يلمسلف أنَّ القيم اجملر  

، املتكاملة يف ذاتها   Linguistique immanenteمفتاح حتليل هذا الشكل هو اللسانيات احملايثة 

  (2).واملبنية على منهج استنباطي موضوعي 

ف يف مرتكزاته املعرفية واملنهجية عن ا خيتلنظرية الغلوسيماتيك تنحو منحى جديًد أنَّ ،حينئذ،يتبدى لنا  

، ومبنهج ل مع اللغة بنظرة فلسفية متعاليةالدراسات اللسانية السابقة ، تلك الدراسات اليت كانت تتعام

فهي  ها قائمة على أسس منطقية ورياضية ؛ ألنَّيماتيك متتلك خصوصياتها يف ذاتهاتارخيي مقارن ، فالغلوس

، ولذلك فهي تتميز عما سواها ( Théorie universelle / Universal theory ) نظرية كلية 

 (3).بطابعها التجريدي 

نظرية الغلوسيماتيك جمموعة من اآلليات املعرفية واملنهجية اليت ميكن تطبيقها على مجيع املعارف  ُمدَِّقُت  

يف ذاتها للدراسة مبنهج  والعلوم اإلنسانية ؛ أي أنَّ كل سريورة تنتهي إىل تشكيل نظام أو نسق تكون قابلة

 . غلوسيماتيكي 

احلقل )كان يلمسلف يسعى إىل تطبيق مبادئ هذه النظرية املنطقية الصورية يف الواقع اللساني أوال   

فإذا حققت هذه النظرية نتائج إجيابية يف الواقع اللساني  ميكن تعميم إجراءاتها لتشمل مجيع  ،(اللغوي

                                                           

 Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ ( 1)

1973.P235. 

 .051، املرجع املذكور سابًقا ، ص ينظر أمحد مومن ـ ( 2)

 :ـ للتوسع أكثر  ينظر( 3)

  Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, Paris, 1972 .P36. 
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حتى تكون هذه النتائج كافية إلثبات مصداقية هذه النظرية البد من اختاذ و. املعارف اإلنسانية األخرى 

  (1) .ا لتحقيق أهدافها العلميةمنهجًي التجربة سبياًل

تهدف إىل إرساء منهج إجرائي ُيَمكُِّن من فهم : " يلمسلف بشأن نظرية الغلوسيماتيك ولذلك يقول   

، بل املعنى العادي لنظام من الفرضياتليست نظرية ب ها، إنَّص من خالل الوصف املنسجم والشاملالنصو

 والتعريفات والنظريات احملكمة اليت ُتَمكُِّن من إحصاء كل إمكانات ،نظام من املقدمات املنطقية الشكلية

 ( 2)."ف بني عناصر النص الثابتةاآلتي

 : أثر نظرية دي سوسير في التأسيس النظري عند يلمسلف ـ 

اجن على مرجعية نظرية تستمد أصوهلا املعرفية واملنهجية من تلك املبادئ اللسانية ترتكز مدرسة كوبنه  

روس يف اللسانيات العامة د: التأسيسية اليت جاء بها دي سوسري يف بداية القرن العشرين اليت وردت يف كتابه

 .بادئ يف مفاهيم ومصطلحات جديدة ، إذ أعادت مجاعة كوبهاجن صوغ تلك امل(0805) 

ه ا ما كان يشري إىل أنَّا يف حرص يلمسلف على التمسك بأفكار دي سوسري وكثرًيبدى ذلك واضًحيت  

بعض األسس الظرية واملنهجية اليت  بتبينالوارث الشرعي هلذه األفكار، ولذلك نلفيه يضطلع منذ البدء 

ها شكل سوسري للغة بأنَّ ا لنظريته ، منها نظرة ديمتيز بها املشروع اللساني عند دي سوسري ويتخذها منطلًق

 (3). وليست مادة 

أكثر دقة ألفكار دي  اونضًج ااستمراًركانت يلمسلف أحباث  يف هذا الشأن  أنَّ  جورج مونان يرى  

 تاللغة شكال وليس جعل ، ومثل دي سوسري فقدينفسه تلميذ دي سوسري الوحيد واحلقيق عدَّوقد سوسري،

                                                           

1 ـ   Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris 

1973.P235. 

2  Erik. Fudge: Phonology and Phonetics , in Thomas A. Sebeok In ـ  

Lainguistics.v9.Mouton 1972.P 283. .051أورده أمحد مومن ص     

 .023ينظر جورج مونان، علم اللغة يف القرن العشرين ،  ص  ـ ( 3)
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القيم اجملردة للكلمات  املتعارضة يف عالقتها املتبادلة هي   قال بأنًّوكما هو احلال لدى سوسري حني، مادة 

 (1).نفسه  ( املنتظم) وكذلك جوهر املضمون  ،وحدها موجودة ، فيما يرفض املعنى الذي الشكل له

النظرية الغلوسيماتيكية نظرية لسانية مستوحاة من املشروع اللساني  إنَّ :القولنستطيع  وبناء على ذلك  

هاجن بالنزعة السوسريية يف ن، ويتبدى تأثر مجاعة كوبوالذي ما فتئ ينتصر له ،لذي وضعه دي سوسريا

اللغة  وهذا إقرار من يلمسلف بوالئه ملدرسة دي سوسري ؛ أي أنَّ ،اللغة شكل وليست مادة :دأبمتسكهم مب

يرتبط ( املدلول)املضمون  ومستوى، (الدال) مستوى التعبري : ستوينيُتْدَرُس بوصفها بنية متكونة من م

 (الصوت يف الواقع )املادة الصوتية اخلام  معنى ذلك أنَّ. نهما لتحقيق العملية التواصليةهذان املستويان فيما بي

، فاللغة تتحقق حبدوث ان لغة أيًضاملعنى اجملرد  من حيث هو حقيقة واقعية اليكوِّ ، كما أنَّال تكون لغة

 . يف سياق التواصل( املدلول) مون ومستوى املض، (الدال) ائي بني مستوى التعبريلثنالداللة بواسطة االقرتان ا

 : ثنائيات دي سوسير ومقابالتها في مصطلحات مدرسة كوبنهاجنـ 

 .مستوى املضمون/ مستوى التعبري                                  مدلول            / الثنائية دال 

 .(االستعمال)النص/  النسق                                         كالم/ لسان : الثنائية 

  .العالقات مع احلاضر/ العالقات مع الغائب                     احملور الركين      / ور االستبدالي احمل

 :هاجن نمصطلحات مدرسة كوبـ 

 :Glossématique ـ الغلوسيماتيك  1

وهو ، (اللغة) اليت تعين اللسان (  glôssa)من الكلمة اليونانية  مشتق(  Glossématique)مصطلح  

منطقية صورية  تنحو  ، وهي نظريةته من النظريات اللسانية السابقةمصطلح وضعه يلمسلف ليميز  نظري

ا الوحدات اللغوية موضوًع(  Glossèmes).ها صاحلة لدراسة مجيع األلسنة  فتتخذ أي أنَّ ؛منحى الكلية

 . هلا 

                                                           

 .020، ص ونان، علم اللغة يف القرن العشرين جورج مينظر  ـ( 1)
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 :  Glossèmesالغلوسيمات  ـ  2

؛ أي العناصر اللسانية  ( على مستوى التعبري ومستوى املضمون )املكونة للسان الصغرى الوحدات اللغوية  

 . . والداللية يف اللسان البشري، و النحوية ، الصوتية 

 :  Phonématique  علم الفونيمات ـ  3

فانصرفت جهودهم إىل التميز باصطناع  ،سة براغدربدأت مجاعة كوبنهاجن تنزع إىل التنافس مع م  

  .اليت كانت سائدة عند مجاعة براغ مصطلحات جديدة لبعض املفاهيم

مصطلح   ــ حتت تأثري نزعة التميزــاقرتح الباحثان يلمسلف وأولدال ويف هذا السياق    

Phonématique عن  يكون بدياًل لكي ،ةللعلوم الصوتي 0826 لندن سنة يف املؤمتر الدولي الثاني يف

لدى مدرسة براغ الذي ( Phonologie / Phonologyعلم األصوات الوظيفي )مصطلح الفونولوجيا

 (1).ا لهموضوًع( Phonèmes)ل على العلم الذي يتخذ الفونيماتيد

 : Cenematiqueـ  4

الذي اقرتحته يف مؤمتر  Phonématiqueتراجعت مجاعة كوبنهاجن عن مصطلح   

الذي يتخذ  Cénématiqueللداللة على العلم  ،عنه مصطلح  واعتمدت بداًل ،(3811)(2)لندن

  ( 3).3811كان ذلك يف مؤمتر كوبنهاجن سنة .ا له موضوًع(  االفونيم سابًق)  Cénèmeالسنيم 

 (:صوتية صغرى وحدات. )  Cénèmesـ  1

                                                           

 . 023، علم اللغة يف القرن العشرين ، ص ـ  ينظر جورج مونان( 1)

 .0826جويلية  32و35املؤمتر الدولي الثاني للعلوم الصوتية املنعقد يف لندن يف الفرتة ما بني  ـ ( 2)

 Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique . Larousse .Paris ـ ( 3)

1973.P80. 
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أي الوحدة الصوتية الصغرى اليت ال  ُوِضَع هذا املصطلح للداللة على مفهوم الفونيم يف مدرسة براغ؛  

مبعنى  Kenosمن اللغة اليونانية .( Cénème)اشتق هذا املصطلح . تقبل التجزئة إىل وحدات أصغر

  (1) .؛ أي الوحدة الصوتية الفارغة من املعنىفارغ

 : داللية صغرى اتوحد  Plérémesـ  1

، فهو يف داللته (مليئ)لغة اليونانية الذي يعين اليف (  Pléros)اشتق هذا املصطلح من األثل االشتقاقي     

عند (  Monème)يقابله مصطلح املونيم    (2). االصطالحية يعين وحدة داللية صغرى حتمل معنى 

واملورفيم  يف القاموس االصطالحي ملدرسة براغ واالجتاه التوزيعي ، (أندري مارتيين) الوظيفني 

Distributionnalisme / Distributionalism   (بلومفيلد ) لدى املدرسة األمريكية.  

 ( : Cotenu /   Expression)مضمون/ تعبري  ـ  7

تستخدم مدرسة كوبنهاجن مصطلح التعبري للداللة على املستوى املنطوق   : (Expression)أ ـ التعبري 

 (. الدال يف العالمة اللسانية يف تصور دي سوسري. ) واملكتوب يف اخلطاب 

ن على احملتوى الداللي للتعبري يدل هذا املصطلح لدى مدرسة كوبنهاج ( :Cotenu)ملضمون ب ـ ا

  .( العالمة اللسانية عند دي سوسرياملدلول يف)

 : (  Forme)والشكل  ( Substance)املادة ـ  8

 ؛ أي كل ما هو خارج عن آلياتاللساني النسقيطلق مصطلح املادة على كل ما هو خارج عن بنية    

فراد اجملتمع اللغوي عن طريق نسق من لتحقيق التواصل بني أ ،ية التلفظية بوصفها خاصية لسانيةالعمل

لتحقيق احلدث الداللي مبعزل  ،، فالعالمة هي الوحدة الدالة اليت تقرن بني الدال واملدلولالعالمات الدالة

 .(الطبيعي واملادي ) واقع اخلارجيعن ال

                                                           

1  Voir  Jens Holt, Contribution à l'analyse fonctionnelle du contenu ـ  

linguistique , Langages  ( 1967  ) Volume   2   No 6  ,P60 . 

2 -Ibid,P60  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/lgge
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يف ( الوظائف الصوتية  والرتكيبية والداللية ) لى البنى اللغوية املشكلة بالفعلق عا مصطلح الشكل فيطلأمَّ  

 . اللساني املعني  النسق

مستوى : طلحات مدرسة كوبنهاجن من مستوينييتكون اخلطاب حسب مص: الشكل/مظاهر ثنائية املادة

 . وكل مستوى من هذين املستويني له شكل ومادة . التعبري ومستوى املضمون

 : ـ مستوى التعبري  1

 الصوت يف) ا ا طبيعًيمن حيث كونه أثًر ( Phone)املادة يف مستوى التعبري هي الصوت اخلام  :أ ـ املادة 

فهو . اتفالصوت يف هذه احلالة يعد ظاهرة طبيعية ال ختتلف باختالف اللغ( مظهره الفيزيولوجي والفيزيائي 

 .( Phonétique)موضوع علم األصوات العام      

يتعلق الشكل يف مستوى التعبري باألصوات الوظيفية يف لسان معني ؛ أي الوحدات الصوتية  :ب ـ الشكل 

لكنها قادرة على تغيري املعنى عندما تشكل يف بنية  ،اليت ليس هلا معنى يف ذاتها(  Phonèmes)الصغرى 

صوات الوظيفي فالوحدات الصوتية الوظيفية هي موضوع علم األ. اللساني احملدد النسق

(Phonologie). 

 : ـ مستوى املضمون  2

أو احلقائق واألشياء كما هي عليه يف الواقع مبعزل  ،املادة على مستوى املضمون هي األفكار اجملردة :املادة أ ـ

 .هذه احلقائق ال ختتلف باختالف اللغات ث اللغوي ، ولذلك فإنَّدعن احل

؛ أي املعنى املرتسم يف ار الذهنية لتلك احلقائق املشكلة لغوًيالشكل يف املضمون هو الصو: ب ـ الشكل

يبية فهي الوحدات الداللية املنتظمة بواسطة القواعد الرتك ،الداللة باقرتان الدال باملدلول الذهن حلصول

 (1).، فهي حينئذ ختتلف باختالف اللغات والداللية لنظام لساني معني، وهذه خاصية لسانية

                                                           

1 ـ    Voir: CHISS Jean-Louis, FILLIOLET Jacques, MAINGUENEAU 

Dominique, Linguistique française, Hachette, 1993.   p44. 
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 :ع يف النظرية اللسانية املنطقية بل عادة بالطبقات األربينعت هذا التقا

 .املعنى                            ـ مادة املضمون                      0

 .املدلول                          ـ شكل املضمون                    3

 .الدال                        ـ شكل التعبري                         2

 (1) .الصوت                         ـ مادة التعبري                           4

 : املقابلة بني املادة والشكل هي مقابلة بني املختلف وغري املختلف  خنلص إىل أنَّ ميكن لنا أْن  

 .ت الوظيفيالصو :ا املختلف فهوأمَّ ،الصوت الطبيعي :أ ـ غري املختلف يف التعبري هو

ا أمَّ واألشياء كما هي عليه يف الواقع ،احلقائق ضمون يتحدد يف األفكار اجملردة وب ـ غري املختلف يف امل

 .  املختلف فيتبدى يف الصور الذهنية حلصول الداللة عن طريق اقرتان الدال باملدلول 

 : Linguistique immanenteاللسانيات احملايثة   ـ 9

للداللة على عزل الظاهرة  موضوع الدراسة عن  ( Immanence)مصطلح احملايثة  استخدم يلمسلف   

والتعامل معها يف ذاتها ومن أجل ذاتها من حيث هي حقيقة واقعية حتمل مقومات وجودها  ،العامل اخلارجي

 ( 2) .يف نظامها الداخلي

                                                           

1- Substance du contenu _________ Sens 

Forme du contenu ________________ Signifié 

Forme de L'expression ____________ Signifiant 

Substance de L'expression ___________ Son.  

Voir   Domerc J. La glossématique et l'esthétique In :  Langue Française , 

n° 3, 1969 , p.102-105      

 .، تشري إىل املشاركة والوجود يف املكان، فهي تقابل التسامي( حيث )احملايثة هلا داللة ظرفية مكانية مشتقة من   ـ ( 2)
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املبدأ  إنَّ:" ن يف هذا السياقيقول جورج مونا ،وكان هذا املبدأ أساس املنهج اللساني عند دي سوسري  

الذي يؤكد على متييز العلوم اللسانية عن باقي الدراسات اللغوية ، ويعد ــ السوسريي األولي واألساسي 

يف اصطالح يلمسلف قد أصبح يسمى  ــلوحيد للسانيات اللغة يف ذاتها ومن أجل ذاتها املوضوع احلقيقي وا

 .  ( 1) "( Transcendance) ض التسامي وهو نقي(  Immanence)مببدأ احملايثة 

جورج ، كما أشار إىل ذلك ما فتئت هذه املفاهيم تسلك سيبلها يف ظل مشروع لساني طموح مل يكتمل  

من ع مل ينته وا سوى مشرمذهب يلمسلف الغلوسيماتيكي مل يكن أبًد نؤكد أنَّ ميكننا أْن: " بقولهمونان 

ة والدائمة فيما كان عليه احلقيقي Prolegomenesة كتاب ، وال تتضح أهميةوجهة نظر علم اللغ

لتأسيس نظرية علمية لوصف  ، فهو ميثل أوىل احملاوالتيكون ، بل فيما أراد يلمسلف أْنالكتاب

 (2) .وليس من أجل تأسيس علم لغة علمي )...(نظرية قائمة على مقدمات منهجية اللغات،

باستمرار وتنتشر بني الناس بفضل سلسلة من األعمال كانت  وهكذا ظلت  أفكار مدرسة كوبنهاجن تظهر   

 Travaux duكانت تسمى بأعمال حلقة كوبنهاجن اللسانية ، 3899ر بصفة دائمة ابتداء من سنة تصد

Cercle Linguistique de Copenhague 

  :اإلنجليزيةالمدرسة : خامسًًا

 :يتنيأخذت هذه املدرسة طابعها املميز من توحد نزعتني لسان  

 . تنطلق من املبادئ الفونولوجية اليت أسسها الباحث اللساني دانيال جونز :ـ النزعة الفونولوجية  1

هذه ، تعتمد (0851ــ  0281) اني فريث ميثلها أحسن متثيل، الباحث اللس :ـ النزعة الداللية الثقافية 2

  (3).سعلغوية على السياق مبفهومه الوايف تعاملها مع الظاهرة ال النزعة

                                                           

1 - Georges Mounin, La Linguistique du XXe siècle, P.U.F., Paris, 1972, P130.   

.  311، صد مومن، املرجع املذكور سابًقاأورده أمح    

  .026، ص لغة يف القرن العشرينـ جورج مونان علم ال( 2)

 .66ينظر احلاج صاحل، املرجع املذكور سابًقا، صـ   (3)
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 : الدراسات الصوتية: أواًل 

بدراسة الصوت اللغوي  الباحثني اللغويني اإلجنليز كان هلم اهتمام كبري نشري منذ البدء إىل أنَّ ميكن لنا أْن  

 ارتقت الدراسات الصوتيةو، حلة الدراسات التارخيية املقارنة، وجتلى هذا االهتمام أكثر يف مرمنذ القديم

 .لى مستوى هلا يف رحاب الدراسات  اللسانية الوصفيةإىل أع اإلجنليزية

 .سع عشر وبداية القرن العشرينولتوضيح ذلك أكثر نقف عند بعض اجلهود املتميزة يف أواخر القرن التا  

 ( : Bellاألب واالبن ) جهود  عائلة بال ـ  1

مدرس :1191ـ  Alexander Melville Bell    1811( األب)أ ـ الكسندر مالفيل بال 

نشاطه العلمي  َجُتوِّمؤلفات عدة يف أمراض الكالم ومعوقات التلفظ،، له يولوجيا الصوتزوباحث يف فيو

 Visible speech : the sience ofبتأليف كتاب بعنوان الكالم املرئي ـ علم األجبدية العاملية ـ 

universal alphabetics 1867. اوالت اليت كانت تلك احمل ،على منوال حماوالت سابقة كان ذلك

 (1).ييف الواقع احلسا َهُلثَِّمُتتسعى إىل وضع لكل إمكانية نطقية صورًة مرئيًة هلا 

خمرتع :  (7211ـ  7481)  Alexander graham Bell( االبن) ب ـ السكندر غراهام بال 

 (2.)سبل االتصال البشري جهاز اهلاتف يف إطار مساعيه يف تطوير

 :( 3) (1912ـ  1845)  Henry Sweet جهود هنري سويت  ــ  3

ا ا كبرًي، وكان قد تأثر تأثًرات الصوتية بداية تارخيية مقارنةبدأت جهود هنري سويت يف جمال الدراس    

 .  رقية الدراسات الصوتية التجريبيةبعائلة بيل وإسهامها يف ت

ا يف هذا الشأن عنونه ألف كتاًبوقد ، ة باألعضاء الصوتية عند اإلنسانربط سويت الدراسات التارخيي   

                                                           

الكويت .، سلسلة عامل املعرفة، ترمجة أمحد عوض(يف الغرب)للغة تاريخ علم ا ينظر روبنز، موجزـ  (  1)

 .232ص.   0882.نوفمرب

  .232، ،  ص ،(يف الغرب)ينظر روبنز، موجز تاريخ علم اللغة ـ (  2)

ام خاصة النظ ،بالدراسات الصوتية ثرباحث لساني إجنليزي   له اهتمام أك(  8482ــ  8199)  Henry Sweetـ (  3)

 . الصوتي للغة اإلجنليزية القدمية
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 Phonetcsضمنه نظام الكتابة الصوتية  Handbook of  phonticsكتيب علم األصوات : بـ

transcription  
(1) 

 Alphabet phonétique internationalأسهم يف إنشاء منوذج األجبدية الصوتية العاملية   

(API) سيني حتت إشراف الباحث الفرنسي بول باسي مبشاركة أساتذة اللغة  الربيطانيني والفرنPaul 

Passy  (0268  0841ـ) يف إطار اجلمعية الدولية لعلم األصوات اليت تأسست يف ، وكان ذلك

طبع وختضع ظلت هذه األجبدية ُت. 0222ظهر أول منوذج هلذه األجبدية سنة  ، 0225باريس سنة

  (2) .باستمرار للمراجعة والتحديث

مبا ، تى عصر هنري سويت بإصالح اإلمالء، وأشكال الكتابةرف اهتمام علماء األصوات حوهكذا انص     

انات النطقية يف اللغات مكتكون شاملة لتمثيل كل اإل ، ميكن أْنذلك ابتكار رموز أجبدية إضافية يف

  (3).اإلنساية

بريطانيا يف النصف كان هنري سويت أحد الرواد البارزين يف جمال الدراسات الصوتية الوصفية يف   

الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت هذه النزعة الوصفية برغبة منه يف التحرر من سلطة املنهج 

. أرخوا للدراسات اللسانية يف أوروبا إىل هذه النزعة عند سويت  نوكان قد أشار بعض الذي. التارخيي

وانب اآلنية الوصفية لعلم اللغة، بشكل مزاجي حنو اجل( سويت)وقد مال:" يقول روبنز يف هذا الصدد

، وعدائه للعلم اللغوي التارخيي السائد الذي ا ماوكان هذا بشكل جزئي بسبب وطنيته الشديدة نوًع

  (4)."ربطه حبق بأملانيا

وعلى الرغم من هذا التوجه إىل الدراسة الصوتية الوصفية فإنَّ هنري سويت مل يستخدم مصطلح   

(Phonem/Phonème )كانت أعماله العلمية يف جمال الدراسات الصوتية  توحي بهذا املفهوم  ، وإْن .

ا عند بودوان دي التمييز االصطالحي بني الصوت والفونام كان واضًح إىل أنَّ يف هذا املقامجتدر اإلشارة و

                                                           

1- Georges  Mounin , Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle 

P20 . 

 .233ص . ينظر روبنز، املرجع املذكور سابًقا ـ ( 2)

 .232 ظر املرجع نفسه،ين  ـ ( 3) 

 . 232،  ص املرجع نفسه  ـ ( 4)



 

 

92 

الذي استخدم الكلمة الروسية Boudouin de Caurtenay (0246 _ 0838 )كرتناي 

(Fonema ) ،يكون قد توصل إىل  وميكن أْن ،0282نظريته عن الفونيم ابتداء من سنة  وقد شاعت

  .(1)هذه النظرية يف زمن متقدم متزامن مع الدراسات الصوتية اليت أجنزها هنري سويت

 : (1967_1881)ـ جهود دانيال جونز 3

 

ت إشراف بول باسي َدَرَس يف فرنسا حت.عامل أصوات بريطاني كان مهتما باألداء النطقي عند األطفال  

Paul Passy (0268  0841ـ ) (.0815ـ0816)يف العام الدراسي 

ة قسم الدراسات ، أنشأت اجلامعاا فائًقوحققت حماضراته جناًح ،َدرََّس علم األصوات يف جامعة لندن    

، 0848، وبعد تقاعده سنة رتأسه دانيال جوزي، وكان أول قسم من نوعه يف بريطانيا 0803الصوتية سنة 

 . وفاتههذا املنصب إىل تاريخ ظل يشغل  ،الدولية لعلم األصواتترأس اجلمعية 

، فحرص على سويتواصل دانيال جوز األعمال العلمية يف جمال الدراسات الصوتية اليت أسسها هنري   

 Cardinal نظام الصوائت) الصوتي النسقتعميقها أكثر، وجتلت خصوصياته يف هذا اجملال يف ذلك 

vowels  )ن يف الدراسات الصوتية به إىل حد اآل ، ومازال معمواًللذي وضعه يف بداية القرن العشرينا

 . عاصرة امل

 :مؤلفاته 

 . .Outline of English phonetics 1914خمتصر الصوتيات اإلحنليزية

 . .English pronouncing 1917قاموس نطق اإلجنليزية

اعتمد وقد ، الواسعة يف مقابل الكتابة الضيقةا للكتابة الصوتية اًسا أسجعل دانيال جوز الفونام مرتكًز  

، ا اللذين وضعهما هنري سويت سابًق(  الكتابة الواسعة والكتابة الضيقة ) دانيال جونز هذين املصطلحني

نات النطقية احملددة يف األلسنة املختلفة ، واألجبدية املوسعة اليت حتتوي كل اإلمكا ليميز بني الكتابة التقليدية

خمتصر الصوتيات اإلجنليزية :ا يف مؤلف دانيال جونزورد مفهوم الفونام الحًق. يف اللغات اإلنسانية

                                                           

 . 234،ص   املذكور سابًقاروبنز، املرجع ينظر، ـ (  1)
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Outline of English phonetics  (1).0804سنة 

   :الدراسة الداللية: ثانًيا

فانصرفت  ،لوجيةتأسست املدرسة الداللية اإلجنليزية على النتائج احملققة يف جمال الدراسات األنثروبو  

جهود فريث وأتباعه ـ وهم يستنون بسنة اللسانيني األمريكيني األوائل ـ إىل وضع األسس املعرفية واملنهجية 

 . لنظرية داللية اجتماعية تستمد أصوهلا من اإلجنازات العلمية للباحث األنثروبولوجي مالينوفسكي

 من هو مالينوفسكي ؟ 

 . بأمريكا  0843ماي04يف بولونيا، وتويف يف  Cracovieمبدينة  0224أبريل 2ولد مالينوفسكي يف   

 . ، بدأ دراسته األولية يف الرياضيات والفيزياءـ ينتمي إىل عائلة عاملةـ

 Melanesie (2).ـ قضى معظم سنوات حياته يف بريطانيا وميالنيزيا ـ

 .بولونيا Cracovieيف مدينة   Jageloneتابع دراسته يف جامعة  ــ

 .0812حصل على الدكتوراه يف االقتصاد سنة ـ ـ

وكان قد حضر حماضرات  ،ة العلوم االقتصادية والسياسيةيف مدرس( 0802ـ0801)ـ تابع دراسته يف لندن ـ

 Wilhelmوهنا التقى بعامل النفس  األملاني   ،(Leipzigحماضرات يف علم النفس يف جامعة )يف برلني 

  Wunt  (3) ، االجتماعية مية توجهات مالينوفسكي النفسية وا يف تنثمًروكان هذا اللقاء م . 

 .من جامعة لندن 0805وبولوجيا سنة نثرحصل على الدكتوراه الثانية يف األـ ـ

، الذي ُترجم إىل 0833سنة  Argonauts of the wester pacificكتب مؤلفه املعروف  ــ

                                                           

 .236ينظر روبنز ، املرجع املذكور سابًقا، ص   ـ ( 1)

مشال إىل حبر آرافورا،  الشرقي، اهلادي للمحيطاملنطقة املمتدة من اجلانب الغربي : هي Melanesie ميالنيسياـ   (2)

 . شرق أسرتاليا

أول  1879، أسس سنة ( 1921ـ 1832)فيلسوف ونفساني أملاني :   Wilhelm Maximilian Wundtـ  (3)

 بأملانيا، كان له الفضل الكبري يف تكوين عدد من الطلبة من أوروبا وأمريكا(  .Leipzig)خمترب يف علم النفس التجرييب يف 

 . الشمالية، وإكسابهم منهجية علم النفس التجرييب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 (1) (Les argonautes du pacifique occidental) 0852الفرنسية سنة 

، وانضم إىل أعضاء هيئة التدريس ، سافر إىل أمريكا0832 جامعة لندن ابتداء من سنة ا يفـ  أصبح أستاًذـ 

 (.0835)يف  جامعة كالفورنيا 

Trobriand يف جزر  0833و 0805ـ أقام يف الفرتة ما بني 
يف احمليط اهلادي، وخالل إقامته يف هذه  (2)

، انكب على دراسة نظام العاداتف ،الجتماعية بني األهاليلعالقات ااجلزر كان يالحظ عن كثب ا

اليت التواصلية  األنساقوصف ، وكان األهالي ميارسونها والطقوس الدينية اليت ،واألعراف، والتقاليد

  (3). كانوا يستخدمونها هلذا الغرض

 ،املفردات مجة بعضعندما اعرتضته صعوبات مجة يف تر ،نوفسكي بفكرة سياق املوقفمتسك مالي  

 ،شرقي غينيا اجلديدة Trobriandواجلمل من النصوص احمللية اليت أجنزها السكان األصليون يف جزر 

 .الغريبة ، فانصرف ذهنه إىل دور سياق املوقف يف فهم داللة املفرداتجنليزيةونقلها إىل اللغة اإل

 ألنَّ ،اتتخذ معياًر اللغة ال جيوز أْن"  لذلك فإنَّ، واللغة أوسع بكثري من املعيار كان مالينوفسكي يرى أنَّ  

ما هي ، إنَّفكاراللغة يف األصل ليست مرآة تعكس األ ، وألنَّر على أداء مهمة حمدودة يف اللغةاملعيار مقتص

 (4)."أنواع من السلوك 

ط إنساني متعارف اصل ضمن نشاأداة تو" ها ا من هذا التصور نظر مالينوفسكي إىل اللغة على أنَّوانطالًق  

                                                           

1-Voir: Alfred Metraux: Bronislaw Malinowsky ,in journal de la societe des 

oceanistes . Tome 2, 1946. PP215-217. 

 .  أرخبيل من اجلزر يقع شرق غينيا اجلديدة يف احمليط اهلادي :  Trobriandـ (  2)

 : ملعلومات ينظر ملزيد من ا ـ(  3)

   Benoît de L'Estoile, « L'anthropologue face au monde moderne. Malinowski 

et "la rationalisation de l'anthropologie et de l'administration" », Genèses. 

Sciences sociales et histoire, 1994, n° 1, p. 140-163.  

 Bertrand Pulman, « Malinowski et l'ignorance de la paternité », Revue 

française de sociologie, 2002, n° 4, p. 739-763. 

ملر، مدخل إىل علم الداللة ، ترمجة خالد حممود مجعة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت  فرانك با  ـ  (4)

 .85ص .0882الطبعة األوىل 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_de_L%27Estoile&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_de_L%27Estoile&action=edit&redlink=1
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معنى األداة إال  وما الكلمات إال أدوات وال يكمن، )...( ، فهي ضرب من النشاط وليست أداة تفكري عليه

  (1)."يف استعماهلا 

 : فيرث مؤسس النظرية الداللية السياقية

للساني اإلجنليزي ا  واي مالينوفسكي املذكور سالًفونيرتبط السياق املقامي باسم عامل األنثروبولوجيا البول  

  (2).ا على السياقحملاولة كل منهما فهم الداللة من وجهة نظره اخلاصة اعتماًد، فريث 

لساني إجنليزي مؤسس النظرية الداللية   (:0851ـ  0281) John Rupert Firthفريث . ر.ج

ل على وبعدها حص. 0800سنة  Leedsالسياقية، حصل على شهادة الليسانس يف التاريخ من جامعة 

 .يف التخصص نفسه( 0802)املاجستري 

أدى اخلدمة العسكرية  ضمن القوات الربيطانية يف و .  Leedsشغل منصب أستاذ يف التاريخ يف جامعة    

 Indian، ثم انتقل بعد ذلك إىل اهلند ليشتغل هناك لصاحل يقيا خالل احلرب العاملية األوىلإفر

Education Service   اللغة اإلجنليزية يف البنجاب ، ثم أصبح أستاذ(Penjab  ) إىل  0831من

  (3).ا من الدراسات اللغوية اهلندية، تعلم خالل إقامته يف اهلند بعض اللغات الشرقية ، وأفاد كثرًي0832

ثم انضم إىل . 0822إىل  0832عاد إىل لندن وُعني أستاًذا حماضًرا يف قسم الصوتيات يف جامعة لندن  من   

، ترأس قسم  0822ة التدريس مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية يف لندن ابتداء من سنة أعضاء هيئ

، وهو أول كرسي يف ذلك أستاذ كرسي اللسانيات العامةُعني بعد ثم ، 0840اللسانيات والصوتيات 

نة تقاعد س ، ظل يشغل هذا املنصب إىل أْن0844كان ذلك سنة  يف هذا التخصص  اجلامعة الربيطانية

0865 .(4) 

                                                           

1- Malniwiky (1932) P312.    022أورده أمحد مومن، املرجع املذكور سابًقا ، ص .  

 .85ص  فرانك باملر، املرجع املذكور سابًقا ،  ـ ينظر     (2)

3  -  Voir :  Corpus de texts linguistiques fondamentaux.Selected papers of 

.J.R.Firth 1952- 1959. 

4 - IBID 
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 :كانت اهتمامات فريث متعددة 

 (. تاريخ اللسانيات ) ـ اهتمامات تارخيية  0

 (.Phonologie prosodique)الدراسات الصوتية فوق مقطعية ) ـ اهتمامات صوتية  3

 (. وضع أسس النظرية الداللية السياقية ) ـ اهتمامات داللية  2

العمل العلمي املكثف الذي قام به فريث يف جمال الداللة كان يف حقيقة  أنَّإىل نشري منذ البدء  ميكن لنا أْن  

، تلك املدرسة اليت كان يتزعمها بلومفيلد واليت أقصت جتاه املدرسة اللسانية السلوكية أمره رد فعل قوي

 . ا عن اهتماماتها العلمية وأبعدته نهائًي ،املعنى من الوصف اللساني

 :ة باخلصوص على جانبنيفريث العلميإجنازات  ارتكزت

 .أثر أسالفه ليتعامل مع ذلك اإلرث الذي تركه علماء اللغة اإلجنليز  يقتفيكان  ، إْذـ اجلانب الصوتي 0

ومل ينل حظه األوفر  ،ا يف الدراسات اللسانية الوصفيةًبيََّغهذا اجلانب كان ُم ألنَّ ؛ـ اجلانب الداللي  3

 . كاجلانب الصوتي واجلانب الرتكييب 

 : أ ـ اجلانب الصوتي 

 :اللساني  النسقمييز فريث بني مستويني تتبدى فيهما وظائف الصوت يف   

 :وهي  ،( Unités phonématiques)مستوى الوحدات الصوتية الوظيفية  :املستوى األول 

 . ـ الصوامت 0

 .ـ الصوائت 3

 . ـ  املقاطع الصوتية  2 

هذا املستوى خارج  أي أنَّ... النرب والتنغيم : ة فوق مقطعية وهي مستوى الوحدات الصوتي :املستوى الثاني 

 . عن النسق املقطعي، فهو خيتلف من حالة خطابية إىل أخرى ، حسب األداء النطقي السمعي للسان معني 
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الفونولوجيا الفوق مقطعية  هيا يف أعمال فريث اللغوية أكثر اجلوانب متيًز يرى بعضهم أنَّ  

(Phonologie prosodique / Prosodic Phonology)، رض مشروع الدراسات ُع

 (1).تطبيقات عملية على لغات خمتلفة باالعتماد على  3892الصوتية الفوق مقطعية أول مرة سنة 

كان هذا التحول يف الدراسات الصوتية الوظيفية نتيجة علمية من نتائج الدراسات اللسانية الوصفية اليت   

ن مبتكرات املدرسة ميعدها وهو األمر الذي جعل بعضهم ، املباشرة للحدث اللغوي املعاينة تعتمد على

 . ا جلهود علماء األصوات اإلجنليز السابقني امتداًد، وجيعلها اإلجنليزية

 :ـ اجلانب الداللي  ب

إىل ثنائيات ة غري جمزأة ه تعامل مع اللغة بنظرة أحادية من حيث هي بنية كلية مشوليما يتميز به فريث أنَّ   

  (2).كما ورد يف املبادئ النظرية اليت جاء بها دي سوسري، تقابلية

نا نعرف القليل عن العقل مبا أنَّ: "وقد صرح بذلك بقوله، هذا السياق يتبنى النزعة الكلية كان فريث يف  

، كري والكالمة اجلسم والعقل والتف، فسوف أكف عن احرتام ثنائيتنا هي دراسة اجتماعية يف جوهرهاودراس

 (3) ."وحدة شاملة رفقائه بوصفه  يفكر ويتصرف وسط من حيث هو كلا باإلنسان وأكون راضًي

انصرفت جهوده إىل يرى  فريث أنَّ اللغة  نشاط ميارسه أفراد اجملتمع اللغوي يف سياق ثقايف معني ، لذلك   

د التفسري الكايف للرتاكيب، واخلطابات وضع أرضية معرفية لتأسيس نظرية داللية ترتكز على السياق يف إجيا

 نظر فريث ، فاملعنى يفاجملتمع اللغوي الذي ينتمي إليه اللغوية اليت ينجزها املتكلم يف إطار التواصل بني أفراد

  (4).هو الوظيفة يف السياق

                                                           

1 - Voir: Firth Sounds and prosodies1948 .  263، ص روبنز،املرجع املذكور سابًقا أورده  

 . 024ينظر أمحد مومن، املرجع املذكور سابًقا، ص ـ   (2)

3 - John Firth: Papers in linguistics .London , Oxford university Press,1957.P19   

 .022أورده أمحد مومن، املرجع املذكور سابًقا،  ص  

 .248ينظر روبنز ، املرجع املذكور سابًقا، ص ـ  (4) 
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ملقامي الذي يرد ياق اا على السيتفق فريث مع مالينوفسكي يف أنَّ وصَف اللغِة ال يكتمل ما مل يكن معتمًد    

حقق إال يف السياق الذي تتة لألشكال اللغوية ال يالداللة احلقيق هما كانا يعتقدان أنَّ، ألنَّفيه اخلطاب

الذي يفرض قيمة واحدة بعينها " فهو ، السياق هو الذي حيدد القيمة الداللية للخطاب  ألنَّ؛ (1)حيتويها

 (2) ."تدل عليها   بوسعها أْنبالرغم من املعاني املتنوعة اليت، على الكلمة 

وكان يصرح  راءات املنهج الوصفي ،ا إىل وضع علم للداللة قائم بذاته يف إطار إجكان فريث يسعى جاهًد  

  (3)."ملهمة الرئيسية للسانيات الوصفيةدراسة الداللة هي ا"  بأنَّدائما 

، واستثمرها يف لدراسات األنثروبولوجيةيف حقل ا تبنى فريث نظرية سياق املوقف اليت طورها مالينوفسكي  

ا يف ذلك على مسلمة مفادها ، معتمًدستوى من مستويات التحليل اللساني، من حيث هي ملداللةدراسة ا

ز املوجود بالقوة إىل حيز املوجود بالفعل إال ؛ أي ال خيرج من حيِّملعنى ال يتحقق يف الواقع الفعليا أنَّ

 .نيباالستعمال يف سياق موقفي مع

امليزة اجلوهرية اليت تتميز بها اللغة  ، فهو يرى أنَّبالنظرية الداللية السياقية( Firth)فريثلقد ارتبط اسم   

سياق املوقف االجتماعي  إنتاج امللفوظات اللسانية يتم يف إطار وظيفتها االجتماعية ، وأنَّ يهاإلنسانية 

ره وشخصيته يف البيئة اللسانية املتجانسة اليت ينتمي واملستمع للغته د –، وبذلك يربز املتكلم والثقايف

  (4).إليها

، والرتكيبية، موعة مركبة من العالقات السياقية، وعلى الدراسة الفونولوجيةاملعنى هو جم يرى فريث أنَّ  

 .تعاجل مكونات هذه اجملموعة يف إطار سياقها  والداللية أْن، واملعجمية

                                                           

 .013ينظر فرانك باملر ، املرجع املذكور سابًقا ،ص ـ  ( 1)

 . 320، ص 0861لدواخلي والقصاص ، مكتبة األجنلو مصرية اللغة ، ترمجة ا: فندريس  ـ ( 2)

3 - Firth (1957) .P19 .        022أورده أمحد مومن ص    

4 - John Lyons. Sémantique linguistique.P233.   
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ها بسياقتربط امللفوظات اللسانية  ـ يف نظر فريث ـ ينبغي هلا أْنالدراسة الداللية  إنَّا على هذا املبدأ فوتأسيًس  

من األحداث عملية التحليل الداللي تتم وفق سياقية منسقة  ، ولذلك فإنَّاملوقفي الذي تنتج فيه بالفعل

ام الذي و اإلطار العتنتمي يف جمموعها إىل سياق عام ينعت بالسياق الثقايف، وه، بتداخل سياقات خمتلفة

 (1). حيتوي املواقف اللسانية

ا بالفكرة اليت كانت سائدة يف األوساط فريث كان شغوًف ، ترتد إىل أنَّإنَّ إبراز أهمية السياق الثقايف، ههنا   

اللساني وثقافة اجملتمع املستعمل لذلك  النسقاللسانية واألنثربولوجية اليت تقر بوجود عالقة أساسية بني 

 (2).عسرية التفسري إال بردها إىل سياقها الثقايف بذلك أصبحت امللفوظات اللسانية  ، ونسقال

ا على حصر السياقات املختلفة اليت ينبنى مبدئًي ،التفسري الداللي يف ظل النظرية السياقية يتبني مما ذكر أنَّ   

السياقات املختلفة و ، بتغري املواقفري ثابت يتغريغا معجمًي يظهر فيها عادة العنصر اللساني بوصفه مدخاًل

 .السياقات  لسانية أم غري لسانية سواء أكانت هذه ، اليت يرد فيها

ا إىل ما ا ملحوًظالتحول الداللي لأللفاظ خيضع خضوًع وقد تزداد أهمية الفرضية السياقية حينما نالحظ أنَّ   

 ما هو جدير بأْن ، إال أنَّ( معناها األصلي)ثيلي قد تبعدها عن معناها التأ، يضفيه السياق عليها من دالالت

ل على السياق دون سواه يف التحليل ا حينما تعوِّقد جتازف حتًم ،الفرضية السياقية يشار إليه ههنا هو أنَّ

 .وضبطها على حنو اليبقي واليذر ،السياقات املختلفة يستحيل على الباحث حصرها الداللي ، وذلك ألنَّ

  :ةاألمريكي المدرسة:سادسًًا

اليت اهتمت بدراسة  من الدراسات األنثروبولوجية اانطالًقتأسست هذه املدرسة يف مرحلتها اجلنينية         

، ويف ظل هذا االهتمام نشأت مر ، واستكشاف خصائصها الثقافيةالعناصر البشرية لقبائل اهلنود احل

هما بلومفيلد خباصة بعد إسقاط املفاهيم ، ثم تالثم سابري  Boasالوصفية على يد ة لسانيلاالدراسة 

،سنتعرض إىل هذه املدرسة ثم تشومسكي يف نظريته التوليدية والتحويلية ،  ةلسانيلاالسلوكية على الدراسة 

                                                           

1  - John Lyons. Sémantique linguistique,p 235. 

2 -  Ibid.p235. 
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  (1) . الرتكييب والداللي الالحقني  :يف املبحثني

 

  :المقاربات اللسانية الخارجية:خامسا
 

وهو دراسة اللغة يف ذاتها  ؛ز حقلها التقليديوضوعه اللغة البشرية قد تتجابوصفها علًما موإنَّ اللسانيات    

مع اللغة بأي كيفية من  تشاركها يف التعاملأخرى   حقول معرفيةإىلبيسر لتنتقل  ،ومن أجل ذاتها

نشأت عن هذا التقاطع فروع  مع معارف إنسانية متعددة ، ومن مثة فهي تتقاطع معرفًيا ومنهجًيا ،الكيفيات

، وتكون اللغة القاسم نياتابالفروع اخلارجية للس، يف الثقافة اللسانية املعاصرة ُتعرفأضحت ، جديدة 

 . املشرتك بني هذه الفروع مجيعها

 

 : من هذه الفروع ما يأتي

 

 : Linguistique appliqué / Applied Linguisticsاللسانيات التطبيقية .1

 :حالتني  يتبدى اجلانب التطبيقي للعلم يف

 .وضع القوانني العلمية موضوع االختبار والتجريب . أ

 .ميادين أخرى قصد اإلفادة منها ستعمال تلك القوانني والنظريات يفا . ب

ا ملعطيات فعلًي استعمااًل  ــ يف بداية نشأتهاـكانت اللسانيات التطبيقيةـ، ء على هذا التصور للتطبيق العلميبنا 

ترقية تعليم ، من أجل بيقية املمكنة يف احلقل التعليميللسانية التطا لتفعيل اإلجراءات، النظرية اللسانية

 (2)(. اللغات األجنبية)أو تعليم اللغات لغري الناطقني بها ،(اللغة األم)اللغات للناطقني بها 

   

ول يق .ويف هذا السياق ما فتئت اللسانيات النظرية تقدم األدوات املعرفية واملنهجية لنظرية تعليم اللغات   

ا من املعارف املتعلقة بطبيعة الظاهرة اللغوية ، وبوظائفها لدى الفرد ا ضخًمبني أيدينا اليوم زاًد نَّإ: "كوردير

                                                           

 .  22بًقا، ينظر احلاج صاحل، املرجع املذكور ساـ   (1)

 . 32، وينظر مازن الوعر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص 61ا ، صـ ينظر عبد السالم املسدي ، املرجع املذكور سابًق( 2)
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يستنري مبا متده به اللسانيات من معارف  واجلماعة ، وبأمناط اكتساب اإلنسان هلا ، وعلى معلِّم اللغات أْن

 . ( 1) " علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية

 

لذلك فإنَّ اإلفادة من النظرية اللسانية يف جمال تعليم اللغات يؤدي إىل تقاطع منهجي بني اللسانيات و 

 .من جهة أخرىمن جهة، وطرائق األداء التعليمي وعلم النفس الرتبوي  ،العامة

تمحور حول إذ إنه ي ،ظل هذه التوأمة املنهجية  حتدد اإلجراء التطبيقي للسانيات يف حقل تعليم اللغة ويف  

 :مباحث تتعلق بثالثة عناصر أولية

 ( 2) ."املعرفة التعليمية –املعلم  –املتعلم "
  

ا لتشمل وتوسع جماهلا اإلدراكى واإلجرائي الحًق ،لقد جتاوزت اللسانيات التطبيقية احلقل التعليمي   

جعل اللسانيات التطبيقية بدء نشأتها ، وهو األمر الذي  ن من اهتماماتها يفمعرفية  أخرى مل تك حقواًل

تهدف إىل تفعيل املعطيات النظرية واستثمارها وتوظيفها  نتماء إىل العلوم اإلجرائية اليتتكتسب شرعية اال

 .لرتقية البحث اللساني التطبيقي يف الواقع الفعلي للخربة اإلنسانية 

   

 نتائج النظرية احملققة يف اللسانيات العامةومن هنا فإنَّ اللسانيات التطبيقية أضحت ممارسة عملية إجرائية لل  

انتقال من اخلطاب النظرى إىل اإلجراء التطبيقي الوظيفي  ،حينئذ ،أثناء وصفها للظاهرة اللغوية، فهي

أي ميدان من  مع اللغة يف تصادف اإلنسان عندما يتعامل إجياد حلول لكثري من املشاكل اليتالعملي من أجل 

ربر وجودها باخلدمات اليت اللسانيات التطبيقية ت"   ألنَّ قافية واحلضارية بشكل عام؛ية والثامليادين املعرف

  (3)."تقدمها

 :تتميز اللسانيات التطبيقية بالفاعلية والنفعية وسرعة التدخل 

 

                                                           

،  54ص 0، جزء 04ـ كوردير ، مدخل إىل اللغويات التطبيقية ، ترمجة مجال صربي ، جملة اللسان العربي ، جملد ( 1)

 .0825الرباط 

2 ـ     Denis GIRARD: Linguistique appliquée et didactique des langues , p11.  

3 ـ   , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, librairie 

Hachette (1976)  paris , p 40. 
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اللسانيات التطبيقية علم حضوري تقتضي الواقعية والتأثري املباشر يف املوضوع الذي  ألنَّ :الفاعلية .أ 

نتائج اللسانيات التطبيقية هي  فتنحو به حنو التطور والتميز؛ معنى ذلك أنَّ ،معه بطريقة إجيابيةتعامل ت

تلك اللسانيات التطبيقية مت ، وما كان ذلك إال أنَّ، وعملية من جهة أخرىيقة من جهةنتائج علمية دق

ا من اهتمامات اإلنسان الًقتسمح هلا برتقية طرائق التعامل مع اللغات انط آليات التفعيل واإلجراء اليت

 .الراهنة

 عاجلة لكثري من املعضالت اليت واًلـ تقدم حلـحبكم طبيعتها املتميزة  ـاللسانيات التطبيقية ـ ألنَّ :النفعية  .ب 

حتققها اللسانيات التطبيقية تعود  ة واخلاصة، فالنتائج العلمية اليتحياته العام تشغل ذهن اإلنسان يف

الفائدة لتعزيز عالقته باللغة من حيث هي وسيلة للتواصل على املستوى على اإلنسان بالنفع و

 .والتكنولوجي ، والعلمي ، واالقتصادي واإلعالمي  ،والثقايف الجتماعي،ا

 ملاذا؟ :سرعة التدخل  .ج 

سياق عالقة اللغات باملعارف اإلنسانية   ية لكثري من التساؤالت املثارة يفإلجياد إجابات علمية كاف .0

 .الدقيقة والتكنولوجية والعلوم 

خترتق  عندماامليادين التطبيقية للغات اإلنسانية   تطرأ فجأة يف ول لكثري من املشاكل املعقدة اليتإلجياد حل .3

علم " اللسانيات التطبيقية  أو حضارية، يرى بعضهم أنَّ أو ثقافية جماالت علمية خمتلفة لضرورة علمية

 (1) ."وده النظرية ا تقتقوده املشكلة أكثر من كونه علًم

تعامله مع اللغة يف أي مستوى من مستويات متطلبات  تعرتض سبيل اإلنسان يف ت اليتلتجاوز املعوقا .2

 .احلياة العلمية والفكرية

ميادين علمية دقيقة كميدان الربجمة اآللية  للغات واحلوسبة  الصعوبات اليت تصادف الباحثني يف لتذليل .4

 .بوجه عام

اقية على وجودها دالختبارها وإضفاء املص، نظرية اللسانية العامة يف الواقع لتفعيل معطيات ال .6

 .ترقيتها ائها مبعطيات علمية جديدة تسهم يفوإثر،العلمي

لتعليم والرتمجة والربجمة ميدان ا خباصة يف ميدان اللغات، يات جديدة لرتقية البحث العلمي يفلتوفري آل .5

 .اآللية

 

                                                           

اجمللس األعلى للثقافة القاهرة  0قضايا يف علم اللغة التطبيقي ترمجة عبد اجلواد توفيق حممود ، ط ميشيل ماكارثي، ـ ( 1)

 . 32، ص  3116
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تنتقل اآلن إىل و، والعلمي لتأطري النظري بكل ثقله التارخييتتجاوز معوقات ا أْناستطاعت اللسانيات    

 ويتجاوزها يف، ملرجعية النظرية للسانيات العامةوهو اجملال التطبيقي الذي يعتمد على ا، فضاء أكثر فاعلية

 وزها ألنَّ، ويتجاذى يقدم األدوات العلمية الكافيةها املرتكز األساس الألنَّ؛ الوقت نفسه، يعتمدها

حقيقة أمره تفعيل البعد العلمي للسانيات يف  التحليل ، فالتطبيق يفا من املفاهيم وآليات ا خاًصللتطبيق منًط

 .الواقع الفعلي للخربة اإلنسانية 

 :يتبدى التطبيق اللساني يف حالتني اثنتني  

ا إلخضاع ا ومنهجًيذاتها معرفًي اللسانيات تتفاعل يف أنَّونقصد به  :احلالة األوىل ، التطبيق الداخلي 

مستويات الظاهرة اللغوية للتطبيق عن طريق التجربة واالختبار، األمر الذي أدى إىل نشأة علوم فرعية 

 :داخل اللسانيات نفسها منها 

 ،بكل أبعاده الفيزيولوجية قية جتريبية خمربية للحدث اللسانيهو دراسة تطبي :علم األصوات التطبيقي

تعوق  حل كثري من املعوقات اليت ربية يفوالوظيفية ، وحماولة اسرتفاد نتائج هذه الدراسة املخ ،ةوالفيزيائي

وعلى املستوى العيادي والتعليمي من جهة والنفسي من جهة،  لية التلفظية على املستوى العضويالعم

 .أخرى

ا على ما اللغات اإلنسانية  معتمًدالبنى الرتكيبية املشرتكة بني  العلم يفيبحث هذا  :علم الرتكيب التطبيقي

، (بلومفيلد)ة يوالتوزيع( مارتيين)خباصة جهود املدرسة الوظيفية و، البحث اللساني النظري حتقق يف

ييب قياسي بني اللغات اإلنسانية ويسعى هذا العلم إىل وضع منط ترك، (تشومسكي)والتوليدية والتحويلية 

عملية الرتمجة اآللية ، وكذلك تيسريملتعدد اللغاتتعرتض املتكلم ا لتذليل الصعوبات اليت

 .والربجمة اآللية  للنصوصوالفورية،

  

فسري توفري آليات  تيعمل على و، حقيقة الوحدات الدالة يبحث هذا العلم يف :علم الداللة التطبيقي

متصور ذهين من حيث هو ، معاجلة املفهوم ترقية طرائق البحث يفمن أجل ، العالمات اللسانية وتأويلها

هذا السبيل يلتقي علم  ويف .هلا صلة باللغة  اب العاهات العضوية والنفسية اليتوأصح، الدى املعوقني ذهنًي

، ا على حتسني طرائق الرتمجة، وقد ساعد هذا العلم أيًضة التطبيقي مع علم النفس العياديالدالل

 (1).واالنتقال من لغة إىل أخرى

 

 :اخلارجى احلالة الثانية ، التطبيق 

                                                           

1-  Voir ,Charles Bouton, La linguistique appliquée, 3 edi,PUF . Paris 1993.P15.  
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آخر  ُيقصد بالتطبيق اخلارجي للسانيات استثمار النتائج احملققة يف اللسانيات لرتقية البحث العلمي يف حقل  

فاللسانيات . اليت تشارك اللسانيات يف التعامل مع اللغة بأي شكل من األشكالمن حقول املعرفة اإلنسانية 

لدعم املرجعي النظري ، وتقدم يف الوقت نفسه األدوات تقدم ا نهاالتطبيقية تنحو هذا النحو من حيث كو

 .دان من ميادين اخلربة اإلنسانية اإلجرائية اليت يعتمدها املنهج العلمي يف أي مي

 

ومن مثة فإنَّ اللسانيات التطبيقية إجراء تطبيقي يسعى إىل  تفعيل معطيات النظرية اللسانية يف الواقع الفعلي   

 (.نفعية) فردية ونشاط اجتماعي بنظرة موضوعية وظيفية  براغماتية  للغة من حيث هي ممارسة

   

، ويعود ذلك إىل لسانيات التطبيقية واسعة ومتعددة، وقد يصعب علينا حتديدهاميادين ال ومما الشك فيه أنَّ 

من ، ولكن على الرغم ومتسارع  يف شتى العلوم واملعارفطبيعة اللغة اإلنسانية  اليت هلا حضور كثيف 

 .ذلك فإنَّ بعض امليادين قد حتددت معاملها وأصبحت قارة وثابتة يف عرف الثقافة اللسانية  املعاصرة

 

 :أبرز ميادين اللسانيات التطبيقية
 

 .(عالقة اللسانيات بتعليمية اللغات)ميدان تعلم اللغة وتعليمها  .0

 .(والعيادي  علم النفس اللساني)العيادي  – امليدان النفسي .3

 .اجلغرايف للغة –العرقي  – الثقايف – االجتماعي امليدان .2

 ( .لكرتونيةددة اللغات ، العادية  واالاألحادية واملتع/ اللغوية واملتخصصة )ميادين صناعة املعاجم  .4

 .ميدان حتليل اخلطاب بعامة واخلطاب األدبي خاصة .6

 .ميدان اإلعالم واالتصال .5

 .(وبيةاللسانيات احلاس)ميدان الربجمة اآللية  للغات  .2

 . ميدان الرتمجة العادية واآللية .2

                                               

 :اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات ـ  أ

، ندرك للغات خباصةا ات، بعامة وتعليمي Didactiqueاتعندما نتأمل املسار الذي سلكته التعليمي    

تتعزز يف كل حمطة من حمطاتها الفاعلة بروافد مرجعية لعلوم ومعارف سريورة هذا املسار كانت  الحمالة أنَّ
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لتشكل رؤية منهجية متكاملة تتبدى مالحمها يف مرجعيتها النظرية اليت ؛ ا ا وإجرائًيتالقت وتقاطعت نظرًي

 . تؤطرها ، ويف مفاهيمها واصطالحاتها املتميزة ، ويف إجراءاتها التطبيقية

 :(Triangle didactique) ـ المثلث التعليمياتي 1

سريورة اإلجراء التحويلي ا لتفعيل ا جوهرًيمرتكًز أضحت األقطاب الثالثة املكونة للمثلث التعليمياتي    

اإلدراكي والتحصيلي لدى وهي املعارف اليت تشكل حمطات عبور وارتقاء لتكتمل يف مآهلا  ،للمعارف

ىل املعارف التعليمية ، وال يتحقق ذلك إال بانسجام األقطاب عندما تنتقل بيسر من املعارف املرجعية إ املتعلم

 .(واملعرفة ،والطالب،األستاذ) نة للمثلث التعليمياتي الثالثة املكو

نا يف الوقت نفسه نكون قد اكتسبنا األصل املرجعي هلذه ، فإنَّعلى حتويل معرفة من املعارف ُمِدْقعندما ُن  

السبيل  يهيئوهو األمر الذي العاملة، فعيلها  لرتتقي إىل مرتبة املعرفةاملعرفة أوتلك ، وامتلكنا آليات ت

  . لالنتقال بيسر إىل املعرفة التعليمية بوصفها املآل واهلدف

وحتويلها إىل سلوك فعلي تتبدى ، له بتلقي املعرفة التعليمية قدرات التحصيل لدى املتعلم تسمح  إنَّ   

يف اخلطاب املنجز يف الوسط  العلمي والثقايف واالجتماعي الذي يؤطر مالحمه يف العالقات التواصلية ، و

  . العملية التعليمية

بوصفه ،ا مع اخلطاب التعليمياخلطاب العلمي الذي يؤطر العملية التعليمية قد يتداخل أحياًن ومن مثة فإنَّ   

املثلث التعليمياتي خيضع ، وهو األمر الذي جيعل (الرتبوي)الوسيلة واملوضوع يف اإلجراء البيداغوجي

  .للمرجعية العلمية املهيمنة يف سياق تعليمي معني

من حيث  التعليمي النسق ألنَّ فاعلة،يقتضي إنتاج اخلطاب التعليمي بالضرورة توافر أطر علمية وثقافية     

تنتجه ثقافة من يرتكز على املعطيات النظرية واملنهجية املستنبطة من اخلطاب العلمي الذي  هادفةهو مؤسسة 

   .الثقافات

وتفردها ، فهو ميثل  اتهو حماولة لتحديد موضوع التعليميالتمسك مبصطلح املثلث التعليمياتي  إنَّ   

 :العالقة بني األستاذ والطالب واملعرفة، وهذا التمثيل أساسي لغرض مقابلته بالتتابع اخلطي من صنف
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  . القديم التعلمي/التعليميا يف التقليد سائًدالذي كان . الطالب              األستاذ   

 Transposition didactique / didactic  التعليمياتي (النقل)ـ التحويل  2

transposition  : 

ية والتعليم باليت تهتم بالرت ا ذا استعمال واسع يف العلوما شائًعأصبح مفهوم التحويل التعليمياتي مفهوًم    

نشأ يف مرحلته اجلنينية يف أحضان العلوم  ، إذمصطلح مهاجر ، فهو اد خباصةوتعليميات املو ،بعامة

، فإذا هو اآلن املصطلح خذ مسلكه وانتقل إىل ختصصات أخرى، ثم أماعية، ثم انتقل إىل الرياضياتاالجت

 ، حتى أوشك أْنيف الثقافة التعليمياتية الراهنةاملهيمن والطاغي على ما سواه من املصطلحات األخرى 

ا الميارى فيه ، فحضوره يف ميادين البحث النظري ومؤسسات التكوين أضحى اضطراًريكون هو إياها

 (1).واليرد

 ألنَّ، معارف والعلوم يف نطاقها املرجعيا للا ومستمًردائًم تعد العملية التعليمية يف حد ذاتها حتوياًل     

، ويكون يت حققوها يف حقول معرفية خمتلفةتائجهم الألعمال العلماء ون اًلاختزا يكوَن ال يعدو أْنالتعليم 

فالتحويل يقتضي التدرج الذي يراعي القدرات  ،خاصة يف مرحلة ما قبل اجلامعةا هذا االختزال واضًح

   .العقلية لدى املتعلم حسب الفرتات احلامسة يف منوه الزمين والعقلي

ا من هدفها الذي وجدت من أجله ، بل البد من احلفاظ االختزال اليعين تشويه املعرفة واقتطاعه بيد أنَّ    

باسرتفاد مجيع  الوسائل  ،واحلرص على تيسري حتويلها وإدراكها، على اخلصوصيات العلمية هلذه املعرفة 

  .املتاحة لرتقية العملية التعليمية

 

 :Michel Verret  التحويل التعليميايت عند أ ـ

 

                                                           

1 - Voir: André Petit Jean, La transposition didactique en Français. Pratiques, 

N97-98.Juin 1998. P7. 
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االستعمال األول هلذا املفهوم  أنَّ ة مصطلح التحويل التعليمياتي وتطوره علىمجيع املتتبعني لنشأ ُعِمْجُي   

يف ميدان الدراسات االجتماعية ، إذ  ما فتئ  يؤكد  ،Michel Verret  كان على يد  العامل االجتماعي

تقتضيها اليت  رة القيام بكل التعديالت املمكنةاإلجراء التعليمي ملوضوع معريف معني يستلزم بالضرو أنَّ

إىل البيئة  ،املوضوع من بيئته املعرفية اليت نشأ يف رحابها وهو جنني نقل ؛ أي عملية االنتقال والتحويل

ا يف الوسط التعليمي الذي هو واستثماره إجرائًي، املستقبلة اليت هي احلقل اخلصب الستنبات هذا املوضوع 

  (1).اهلدف واملآل

  . آلتيةا باإلجراءاته النظرية البد لنا من القيام نستثمر بيسر هذ إذا أردنا أْن     

  .املرجعي هلذه النظرية اإلطارـ حتديد ـ

 .العلميةاختزال مضامينها  ــ

  .ـ تيسري مصطلحاتها املفتاحيةـ

  . ـ حتويلها إىل معرفة مهيأة للتعليمـ

 : وحتديد مسافاتها التعليمياتيةضبط جمال انزياحها املفرتض  ــ

ربامج والوثائق املقيدة يف ال) إىل املعرفة املهيأة للتعليم ( النظرية العلمية ) اح من املعرفة العاملة أ ـ االنزي

  .( ةالتعليمية الرمسي

، يف زمان ومكان املنجزة يف حالة تعليم)ة بالفعل ب ـ االنزياح من املعرفة املهيأة للتعليم إىل املعرفة املدرس

 . ) التعلم

  .عرفة املدرسة بالفعل واملعرفة املكتسبة لدى املتعلمنيج ـ املسافة بني امل

                                                           

1 ـ      Voir,  Terrisse André et Leziart.  Y (1997) :L'émergence d'une notion : La  

transposition didactique .Entretiens avec Michel Verret, les sciences de 

l’éducation, n°3/1997, P7   
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ملصطلحات واملفاهيم يف مرحلة تأسيس ا  Michel Verret  حرص ، نقول إنَّعود على بدء    

نا نلجأ ألنَّ؛ ا لسلطتها ا إلزامًيا على  التحويالت االضطرارية  اليت خنضع خضوًع، كان منصًبالتعليمياتية

أي إقدام على  القيام بإجراء تطبيقي على املعرفة  ، وما كان ذلك كذلك إال ألنَّاختياًرا وليس اإليها قسًر

، فهي ليست تعديالت جزافية معللة عرفة لتعديالت العاملة ألغراض تعليمية  يلزم بضرورة إخضاع هذه امل

  . ميةها من طبيعة املعرفة نفسها ، إذ هي وجه آخر من متظهراتها العلأو اعتباطية ، ألنَّ

تنشأ عنه مسافات حتمية تشكل جماالت التحويل التعليمياتي قد  هو أنَّ ما ميكن لنا اإلمياءة إليه ههنا   

 : إدراكية تربط بني حمطات التحويل

 .املعرفة املهيأة للتعليم                                                 املعرفة املرجعية

 (1) . املعرفة املدرسة بالفعل                                         املعرفة املهيأة للتعليم

  :اآلتيةحول االنتقال من معرفة إىل أخرى القضايا  Verret قد نستخلص من وجهة نظر   

   :، يف ضوء نزعة تقسيم العمل ، بإجراءات تطبيقية عملية خمتلفةـ يتجسد استثمار املعارف 1

 .(إنتاج املعرفة املرجعية) واالخرتاع أو اإلبداع ، تكارإجراءات تتعلق باالب ــ

  . ـ إجراءات تتعلق بتوظيف هذه املعارف يف الواقعـ

  .ـ إجراءات تتعلق بنقل املعرفة وحتويلها يف مسار متظهرها العلمي والتعليمياتيـ

ها تسمح بتنظيم ا فإنَّوتعدده ،، وعلى الرغم من اختالفهاها إىل مرجعية مشرتكةترتد هذه اإلجراءات كّل  

 . ، فاملعرفة املستخدمة يف السياق التعليمي ختتلف عن املعرفة يف سياقها العلمي احملضاملعرفة

 : تتبدى املوضوعات املعرفية يف حالتني اثنتني ــ  2

 .(إطار مرجعي مشرتك) املرجعي والتعميم النظري  االشرتاكـ حالة ـأ 

                                                           

1 
-
 Voir:Michel Verret,(1975): Le temps des études , 2 volumes , Paris , Honoré 

Champion.P140. 
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 .(إجراء على حدة له خصائصه املميزةكل )حالة التخصيص والتمييز  ـب ـ

  : املرجعي جيعل املعارف تنتظم وتتشكل يف شبكة تسلسلية االشرتاك ومن ههنا فإنَّ  

  .اإلجناز                  التعليمياتي رالتمظه         التمظهر العلمي            االبتكار أو اإلبداع املعريف 

 : بيقها بثالث جمموعات من الضوابط والتحديداتـ يقرتن استثمار املعرفة وتط  3

االبتكارية ،  تباإلجراءامن حيث تركيبها وتعقيدها ، عالقتها : ختص املعرفة نفسها  :اجملموعة األوىل 

   .طريقة  إدماجها يف النصوص واملدونات العلمية الكربى  يف حقل علمي معني

إدراكه املعريف ، مساره وضعياته التعليمية ، ، تلقي عمر امل: ختص متلقي املعرفة  :اجملموعة الثانية 

  . ، إجنازه العمليالتعليمي

، الرتابة ، التطور يف تبليغ املعارفوضعية املعلم ، مهارته : ختص السياق املؤسساتي  :اجملوعة الثالثة 

 .مرتكزات الربجمة والتحويل يف الوسط التعليمي، واالستمرارية 

 : ، منهااوهادًف كاماًل ية البد من التمسك بها  لتحويل املعرفة حتوياًلـ هناك ضوابط إجرائ  4

بها  إىل سياق  واالنتقال؛ أي اقتطاعها من سياقها األصلي (املرجعي ) فة من اإلطار النظري ـ إخراج املعرـأ 

 . تطبيقي آخر

ها يف انتماءات أكثر ، وإدماج؛ أي إبعادها عن مبتكرها األوليـ عزل املعرفة عن انتمائها الشخصـب 

  . امشولية واتساًع

وكفايته يف ، يراعى فيه قدرات املتعلم، اا تطورًيوتنظيمها يف وحدات تعليمية مرتبة ترتيًب، ـ برجمة املعرفةـج 

  .واملهاراتاكتساب املعارف 

  . للعملية التعليميةن احلوالية الطبيعية والثقايف الذي يكوِّ، الوسط االجتماعيـ نشر املعرفة وتروجيها يف ـد 

 . واملعرفة اليت يعسر حتويلها، قابلة للتحويلتسمح لنا هذه اإلجراءات بالتمييز بني املعرفة ال    
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ص اليت أومأنا إليها ليست بسلبية، بل هي عوامل هذه اخلصائ ويف كل األحوال فإنَّ        

نتقى  باعتماد املعطيات النظرية للتعليمية  حتفظ ُتاملعرفة اليت  ألنَّ ؛ وجوهرية يف جناح عملية التحويل،فاعلة

وحتميه من  ،ول إىل الغايات واألهداف املرجوةوتؤمن له مجيع املسالك للوص، املتعلم من كل االنزالقات 

ويضيع يف املتاهات الغامضة ، حتى اليتبدد جهده ث املضللة واملغالطة، وحتد من عشوائيته أخطاء األحبا

سواء أكان ذلك يتعلق بنشأته املرجعية األوىل أم   اليت حتيط باملوضوع املعريف،ا أخرى أحياًن، واملخيفة احيًن

 (1) .مبآله التعليمي

 :Chevallard  Yves  ب ـ التحويل التعليميايت عند

علمي الدقيق اطلع علماء هذا احلقل ال بعد أْن تالرياضيالقد انتقل مصطلح التحويل التعليمياتي إىل    

ة واستثمروها يف ترقي  Michel Verret والتطبيقية يف علم االجتماع اليت أجنزها ،ألعمال النظريةعلى ا

وتعميمه يف معاجلة الصعوبات اليت تعرتض  سبيل حتويل  الرياضيات ، اإلجراء التحويلي يف الرياضيات

  .مبنطقها التجريدي إىل معرفة تعليمية

عامل الرياضيات بتأسيس األرضية لنشأة تعليمية املواد  Chevallard يف ضوء هذا التأثري والتأثر يضطلع  

حيث كل مادة مقصودة للتعلم تقتضي تعليمية خاصة تتميز بتميز موضوع الدراسة الذي ( املعارف املنتظمة) 

 . يتحدد يف جمال االنتقال من النظريات املرجعية إىل املعارف التعليمية

ا  فاستبدل ا علمًيبوصفها ختصًص اتحقل التعليمي  ، منذ البدءةحيدد بدق Chevallard لقد انربى   

 النسق) باصطناع خمطط ثالثي (  الرتبويةالتصور الثنائي للعملية )ا تربوًيمتعلم  املؤطرة /الثنائية معلم

 . ، املعرفةمن ثالثة أقطاب املعلم، املتعلميتشكل ( التعليمياتي

                                                           

1  Voir, Jean Paul Bronckart, Itziar Plazaola Giger : La transposition didactique ـ 

.Histoire et perspectives d'une problématique. Pratiques, n°97 - 98 juin1998 P36.   
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يتمركز هذا التكوين حول  .من شهر سبتمرب ابتداءن يظهر يف كل سنة تكوي التعليمياتي هو  حينئذ  النسق    

هذه املعرفة بوجود عقد تعليمياتي يعقد  وتتعزز  .معرفة حمددة بكل دقة ووضوح يف الربنامج التعليمي

(1).تعليمي ، وجتسيده يف الواقع مبساهمة الطرفني املعنيني املعلم واملتعلم/ لتحقيق مشروع تعلمي 
  

ه االنتقال من املعرفة العاملة أو املرجعية إىل املعرفة بأنَّ" التحويل التعليمياتي  Chevallard يعرف   

 (2).التعليمية

قد تتحرر املعارف املرجعية من ضوابط املؤسسة العلمية اليت تنتمي إليها عندما تدرج ضمن مسار تعليمي    

 Système) اهلدف النسقأخرى يقتضيها  اختزالي ، فتكتسب يف هذا السياق التمدرس اجلديد ضوابط

cible )  املصدر النسقمل تكن مألوفة يف (Système source ) 

 : آلتيةبد من االلتزام بالقضايا اا اللتحقيق هذه األغراض اليت أومأنا إليها سالًف   

 . أو العلم األصيلإخراج احملتوى املعريف أو املفهوم املراد تعليمه من نطاقه املرجعي : لسياقيـ العزل ا 1

 ،والتصورات اإلدراكية يف السياق اهلدف، إدخال احملتوى املعريف أو سلسلة املفاهيم : ـ اإلدماج السياقي  2

(Contexte cible)وهو السياق التعليمي. 

حافظ على حده األصلي أم مل املفهوم املقصود تعليمه ، سواء أ يقصد بالتجريد ههنا أنَّ :ـ التجريد 3 

 .احملضأو ميدانه العلمي  ،ا مبنتجه، سوف اليظل مرتبًطحيافظ

وجدت ، يوضع املفهوم املراد تعليمه يف شبكة تالمحية تشكل بنية متكاملة من املفاهيم : ـ الربجمة   4 

  .اسلًفتعلمي مفرتض حدد جماله اإلدراكي / لغرض تعليمي 

                                                           

1 ـ    Chevallard.Y :( 1985) La transposition didactique. Du savoir savant au 

savoir enseigné, Grenoble, La pensée sauvage (Réédition augmentée en 1991)   

P22 

2 ـ    Ibid ,p18 
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 النسقعلى نشره مؤسسة  تشرف ي د بنص رمسدَّحوُت ،املعارف التعليمية نعيَُّت: اإلشهار والرتويج ـ   5

  .معوقاتهوحصر ، تعقب مساره اإلجرائي وضبط أهدافهو ،وتسهر على إلزامية تطبيقه  ،التعليمي

تتم مراقبة حتويل املعرفة باستخدام إجراءات تسمح بتزكية املعارف املكتسبة ومتنح شهادات : املراقبة  ـ  6

  .بشأنها

  : منيز بني نوعني من التحويل التعليمياتي لسبيل الذي حنن بشأنه أْنجيدر بنا يف هذا ا   

وكتاب املقاالت والنشريات التعليمية ، وواضعوا الربامج، ميثله املؤلفون : ـ التحويل اخلارجي 1

 (.الرتبوية) والبيداغوجية

  (1).لتعليميةاميثله األستاذ واملعلمون املمارسون الفعليون للعملية : ـ التحويل الداخلي   2

، قوتها من حيث كونها ذات مفاهيم  Chevallard اَهَلثََّم، كما َتتكتسب نظرية التحويل التعليمياتي  

 :واضحة املعامل ما فتئت تقدم الدعم املرجعي اإلجرائي لتحليل مستويات خمتلفة

  .يتعلق بنظام املعارف وتربير جتددها يف الوسط التعليمي :املستوى األول

  .تدخلهيتعلق بفاعل التحويل ومنطق  :الثانيوى املست

 .واالجتماعيةيتعلق بنظام املواد التعليمية وغاياتها الثقافية  :الثالثاملستوى 

 

ا ا علمًيبوصفها ختصًص اتوآخرون يف إبراز التعليمي  Chevallard لقد أسهم العمل الذي قام به   

 :التحويل التعليمياتي يسمح بـ ومن مثة فإنَّ،

 . ـ حتديد املوضوعات وضبط جماهلا اإلدراكيـ

 .االختيارترقية طرائق  ــ

                                                           

1 ـ   Voir: Petit Jean , OP , CIT  p10 
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 .(املعريفالتعاقب التارخيي والتأصيل  حسب) ـ حتليل املعرفة التعليمية ـ

اخلطاب العلمي ، اخلطاب التعميمي البسيط ، اخلطاب التكويين ، ) ـ تفعيل اخلطاب يف املؤسسة التعليمية ـ

 .(اغوجياخلطاب التعليمي والبيد

، حقل معني، أحباث: وصف بشأن( تعليمياتي) لفظ  نَّإ:نقول إذا قصدنا التعميم نستطيع أْن   

  ... ، خطاباتموضوعات، طرائق

يركز هذا . ، خطاب تعليمياتينقول شكل تعليمياتي، نظام تعليمياتي، حتويل تعليمياتي، عقد تعليمياتي

 (1) .تسمح بتحديد نظرية علمية مرجعية معينة(  مفاهيم ومتثالت معرفية) الوصف على مرتكزات 

ا مهما يف ، إذ أفرد حيًز Chevallard بدأ مفهوم التحويل التعليمياتي يتحدد بدقة بفضل جهود     

والذي أعاد نشره يف سنة  (3821)من املعرفة العاملة إىل املعرفة التعليمية ، من كتابه : العنوان الفرعي 

، بالتحديد التحويالت اخلاصة بنظريات تالرياضيالرتقية البحث يف تعليمية  ، وهو كتاب أجنز(3883)

والربامج التعليمية إىل  ،من الوثائق الرتبويةا عندما تتحول إىل معارف مدرسية  انطالًق تالرياضياعلماء 

  . الدرس الفعلي داخل القسم

ا ا شديًدحيرص حرًص Chevallard فكان، ا لتخصصات أخرىا متميًزهذا الكتاب مرجًع أضحىلقد    

على توسيع اجملال االستعمالي للتحويل التعليمياتي ليشمل املعارف اليت تنعت عادة باملعارف العاملة اليت 

 (2).وكذا العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، مثل الرياضيات والعلوم الطبيعيةا إىل معارف تعليمية،تتحول حتًم

 Savoirs)       توسيع نظرية التحويل التعليمياتي لتشمل املعارف اخلبريةه ميكن لنا ويرى بعضهم أنَّ    

experts )    ،ومن قبل ويف نفس هذا االجتاه كان Martinand  (1986)  استخدم مصطلح قد

                                                           

1 -Petit Jean , OP , CIT   ـp 14 

2 ـ    Voir, Philippe Perrenoud :La transposition didactique à partir de pratiques 

:Des savoirs aux compétences (Sciences de l'éducation )n°3 pp 487-514 

Montréal 1998.  
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، وانتقل إىل بعض يدان التكنولوجي واإلعالم اآللي، وشاع هذا املصطلح يف املالتطبيقات املرجعية

  . ة كاللسانيات والفنون واألعمال اليدوية والرتبية البدنية والتكوين املهينالتخصصات التطبيقي

 : وإذا أخذنا بعني االعتبار هذا التوسيع ميكن لنا ، حينئذ ، اعتماد مصدرين للتحويل التعليمياتي

  . املعارف العاملة واخلبرية: أحدهما 

  .االجتماعيةالتطبيقات  :واآلخر

حيرص على جعل التحويل التعليمياتي أداة قاعدية ملشروعه التعليمي   Chevallard منذ البدء كان     

 (1) .ا بذاتها قائًماهلادف إىل جعل تعليمية الرياضيات علًم

املرجعي  :حتديد املسافة اليت تفصل بني اجملالني  Chevallard يقتضي التحويل التعليمياتي يف نظر    

لكي يتعني جماهلا  مياتيعة اليت جيب أن حتدثها التعليليت  تؤدي إىل القطفهو الوسيلة الفاعلة ا ،والتعليمي 

   ( 2).اخلاص

( املسافة اإلجبارية)الكلمات املفتاحية املهيمنة هي  نالحظ أنَّ  Chevallard عندما نتأمل وجهة نظر   

كما يقول بعض وأ، حتليل االنزياحات :هو اتموضوع الدراسة يف التعليمي مما يؤكد أنَّ،(القطيعة)و 

 (3)."يود اليت تضبط املعرفة التعليميةدراسة الق" :هو (Gilbert Arsac  ) الباحثني

لعمل من أجل التحويل حتضري الدرس هو بال شك ا إنَّ" يف هذا السياق  Michel Verret يقول   

 (4)."، أو باألحرى العمل يف التحويل التعليمياتي نفسه التعليمياتي

                                                           

1 ـ    Jacob  Daniel (1989) :Reformulation et transposition dans les manuel 

scientifiques .Les cahiers du CRELEF. N°28P11 . 

 

2 ـ    Voir:Chevallard Yves (1985) : OP , CIT  p13. 

3 ـ    Terrisse André et Leziart Y (1997) , OP , CIT p 8.   

4 ـ    Michel Verret (1974) :Le temps des études ,Mémoire de soutenance de 

thèse,Université .Paris 5  p17.  
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إىل املعارف التعليمية يقتضي ( النظريات العلمية ) االنتقال من النظريات املرجعية  ، أنَّحينئذني لنا، يتب   

 . بالضرورة إجراء تغيري جذري يف طبيعة هذه املعارف

 :لالنزياحات التعليمياتية جماالت ، منها

 . يمواملعارف املهيأة للتعل( املعارف العاملة ) أ ـ االنزياح بني النظريات املرجعية 

 . بني املعارف املهيأة للتعليم واملعارف املدرسة بالفعل داخل القسم االنزياح ب ـ

عندما نذكر ههنا هذا . االنزياح بني املعارف اليت يقدمها األساتذة واملعارف املكتسبة لدى املتعلمني  ج ـ

التعليمي الذي يستدعي  التعاقب من االنزياحات نكون قد حددنا بذلك املسافات بني املعارف لضبط املسار

 . ا خلصوصية كل مسافةا خاًصإدراًك

التحويل التعليمياتي ال ينحصر فقط  كما  ، أنَّضوء هذا التصور للمسار التعليمي وقد يتحقق لدينا  يف   

يف الظاهر  يف املسافة بني املعارف املرجعية واملعارف املهيأة للتعليم اليت تظهر يف الربامج والوثائق  يبدو

، بل قد يتوسع جماله التحليلي ليشمل مسافات أخرى تعد ضرورية الكتمال العملية (الرتبوية)البيداغوجية

التعليمي  النسق،كما يتصورها افة بني املعارف املهيأة للتعليما، وأعين بذلك املسالتعليمية الميكن جتاهلها أبًد

ارس بالفعل داخل القسم من حيث هي دروس واملعارف اليت مت، (ف  املقيدة يف الوثائق الرمسية املعار)

 . تقدم وفق خطة معينة حمددة هلا زمانها الذي يضبطها ، وهلا أهدافها وغاياتها اليت حتددها

، بل يتجاوز ذلك بانصرافه إىل حتليل املسافة بني لتحويل التعليمياتي عند هذا احلدوقد ال يتوقف ا   

، والوسيلة الوحيدة اليت يعول عليها للتأكد من سبة لدى املتعلمنيرف املكتاملعارف املدرسة بالفعل واملعا

  .االنتقال السليم من مسافة إىل أخرى هو التقويم املستمر واهلادف

والتصورات وردود أفعاهلم إزاء املفاهيم التعليمية  املتعلمون،يكتسبها  املهارات اليتيرتكز التقويم على    

فتنصرف اجلهود إىل تكوين مجلة من االنتقادات التعليمية، مع املعرفة كونوها بتفاعلهم املباشر  اليت
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رص ، واحلاملالحظات حول املعارف  املكتسبةوحتليلها  باألخذ بعني االعتبار املسافة بني املعارف  بتكثيف 

 (1).على معاينة األعمال املنجزة

فراغ مبعزل عن اجملتمع، فاملعرفة توجد يف املعرفة ال  منذ البدء بأنَّ Chevallard  (1989) يقر   

، ومبؤسسة تسهر ذاك مرتبطة بزمان ومكان بعينه، وبنطاق اجتماعي يؤطرها ، فهي إذضرورة اجتماعية

 . على تثمينها وتفعيلها يف الوقت نفسه

 :وقد يتضح ذلك أكثر مبا يلي

 .معنيـ  تنتمي كل معرفة إىل نظام  1

 النسقخيرتق نظامه ، وينتقل إىل نظام آخر ويكتسب ضوابط  أْنـ ميكن لكل عنصر من عناصر املعرفة   2

 .اهلدف

 .آخرـ كل عنصر من عناصر املعرفة يقبل يف ذاته التغيري والتعديل وإال يتعذر وضعه يف نظام   3

  :ثالثة للمعرفة مسارات ومن مثة فإنَّ

 .ـ مسار اإلنتاج 1

 .ـ مسار االستخدام  2

 .التعليمـ مسار   3

 ، ولذلك ميكن لنا أْنمن مسار إىل آخر عن طريق التحويل، ويتم االنتقال ارات تراتبية تكامليةوهي مس  

  . اتعليميًّ نسًقااهلدف  النسقنتحدث عن التحويل التعليمياتي عندما تكون املؤسسة أو 

                                                           

1 ـ   Voir :Claudine Garcia -- De banc: Transpositions didactiques et chaîne de 

reformulation des savoirs  Pratiques n° 97-98 , juin 1998  pp136- 137    
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ل النطاق هي دراسة نسقية للمواقف اليت تشك( Didactique )اتالتعليمي نَّإ :ميكن لنا القول حينئذ    

 . ا ما يعدل بإرادته عالقته باملعارف عن طريق التحويلالذي جيعل شخًص

 : ةاآلتيدور نظرية التحويل التعلمياتي تنحصر يف مقاربة املسائل  يرى بعضهم أنَّ    

عارف التعليمية ؟ما ، كيف ميكن لنا إضفاء الشرعية على وجود املإشكالية شرعية املعارف التعليميةـ  1

 املؤهلة لذلك ؟عية املرج

 مسافة التحويل بني املعرفة املرجعية واملعرفة التعليمية ؟ ـ ما  2 

هل االنزياح من املعرفة املرجعية إىل املعرفة التعليمية انزياح اضطراري . املعريفـ نسقية العدول واالنزياح   3 

 اح؟الضوابط اليت ميكن وضعها هلذا االنزي ة التعليمية ؟ ماتقتضيه املؤسس

هلة ألن تتحول إىل معارف ، فهي مؤفإن املعارف، سواء أكانت مرجعية أم عاملة وبناء على ذلك    

، ولكن ذلك اليتحقق إال بضوابط  يتحول إىل موضوع تعليمي ، فكل عنصر معريف قابل يف ذاته ألنَّتعليمية

 :يوه  ( Verret 1975) باعتماد ما جاء به( 3821)قد حددها  Chevallard كان

املعارف اجلزئية واختزاهلا لالنتقال بيسر من اخلطاب العلمي إىل اخلطاب  حتديد)ـ اختزال املعرفة  1

 .(التعليمي

 .ـ جتريد املعرفة  2

 .واالفرتاضـ الربجمة   3 

 .ـ نشر املعرفة وتروجيها  4 

(1). للتعليماملراقبة االجتماعية  ـ  5  
 

                                                           

 : لتعميق هذا املوضوع ميكن العودة إىل املراجع اآلتية ـ  (1)

A - Y. Chevallard et M.Jullien (1989) : Sur l'enseignement des fractions au 

Collège .Publication de l'IREM d'Aix_Marséille, n°15. 
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لتواصل بني العناصر الفاعلة يف املؤسسة التعليمية جبميع مكوناتها لرتسيخ ما نطمح إليه هو إجياد سبل ا إنَّ   

إلثراء احلصيلة املعرفية لدى ؛تتعايش فيه لغات وثقافات خمتلفة مبدأ التعددية يف الوسط التعليمي الذي

 . املتعلم

، تتعلق بتحديد ةع دور املتعلم يف اكتساب املعرفقد تطرح بعض األسئلة يف سياق تعميق البحث يف موضو   

 :، منهامجال اإلدراكي التعليمي والتعلميدقيق لل

 ماذا نعين بتعلم اللغة ؟ ـ

 ؟ماذا نعين باستعماهلا  ـ

 ؟جرائية اليت تتدخل يف تعلم اللغةالعمليات الذهنية واإل ما  ـ

 للغة ؟الظروف والوسائل املساعدة اليت جتعل املتعلم يكتسب ا ، وماافرهاالشروط اليت جيب توـ ما

كافية اليت تساعدنا يف حتقيق ال املسوغاتجنيب عن هذه األسئلة فالبد لنا من اعتماد  إذا أردنا أْن   

، وإمنا اللغة يكونها املتعلم نفسه ا لعملية التعلماللغة ليست معطى سابًق أنَّ سوغاتومن أهم هذه املذلك،

، يؤدي به اط املتعلم وتفاعله اللغوي اخلاصنش ، يعين ذلك أنَّلذاتية يف اكتساب نظام لغوي معنيبرغبته ا

  .فم من التمثالت الشخصية للغة اهلدإىل تكوين نظا

ا عن متثالت مرحلية تعلم اللغة هو اكتساب قانون باطين للغة اهلدف ينشأ تدرجيًي ومن هذا املنطلق فإنَّ  

 . تطورية يكونها املتعلم ويتم تنظيمها يف شكل نسق

                                                                                                                                                                                       

B _Y.Chevallard (1985) : La transposition didactique du savoir savant au savoir 

enseigné.éd:La Pensée Sauvage, Grenoble (1991,  2eme édition.) 

C - Y.Chevallard: (1991) : Concepts fondamentaux de la didactique : 

perspectives apportées par une approche anthropologique, Recherches en 

didactique des Mathématique .Vol:12/1 pp73- 112 éd:La Pensée Sauvage, 

Grenoble. 
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من اإلجراءات ، بامتالك عدد معني ساب املهارات الالزمة الستخدامهاتعلم اللغة هو اكت ومن مثة فإنَّ     

 بالنسبةا من هذا التصور فإن اللغة األجنبية هي وانطالًق. وربطها بقوانني اللغة املضمرة ، واألساليب التلفظية

 :بسبيلنييكون هذا البناء  جديد،للمتعلم بناء جديد لنظام 

 .اللسانية إدراك السمات املشرتكة بني العناصر : ميم ـ سبيل التع 1

 .اللسانيةإدراك االختالفات بني العناصر : ـ سبيل التمييز 8

أو هما  ،أو التمييز ،فاألخطاء اليت تالحظ عادة يف بداية اكتساب نظام اللغة سببها اإلفراط يف التعميم   

 .امًع

 : لغة اهلدف ما يليالأثناء بنائه  النزالقاومن أهم اإلجراءات اليت حتمي املتعلم من   

 .(اجلديد تعريف)ـ اإلعادة والتكرار  1

  .(املعرف تقريب)ـ املقارنة   2

واالختبار وتصويب ما  للتجربةـ تكوين فرضيات حول املعنى أو الوظيفة ثم إخضاع هذه الفرضيات   3

 .حفظهاميكن تصويبه ثم 

  : ةاآلتيتحقيق األغراض املتوخاة باإلجنازات وقد تتعزز هذه اإلجراءات وتكتمل ل   

 (. اجلديدةالداللة القصدية لألشكال اللغوية  لتأكيد)ـ تفعيل املكتسبات اللغوية يف الوسط اللغوي  1

وفحصها من قبل املتعلم ، وعزل ما ميكن عزله بإدراجها يف النسق ، ـ اختبار املعطيات اللغوية اجلديدة   2

 .)الرتكييب واملورفولوجي  والصوتي  ستخداماال)اللغوي اجلديد 

ـ إخضاع املكتسبات اللغوية لتطبيقات فعلية بوساطة نشاطات حتولية يف مواقف جديدة تسمح بتخزين   3

 . التعليميالتمثالت اليت كونها املتعلم يف مساره 

عادة التعليم  يوال يراع ،(نظرته اخلاصة لقانون اللغة ) املتعلم متثالته حول اللغة اهلدف  ُنوَِّكُي   

ا ، ويرتكز هذا النشاط التمثلي يف الواقع على امللفوظات املنجزة ويف بعض األحيان يكون عكسه متاًماملنظم،
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، وقد يتجاوز هذا النشاط ة تثري العملية التلفظية وتعززهابالفعل داخل القسم يف مواقف وسياقات خمتلف

 .طاقة املواد اللغوية املوضوعة للتعليم

 : عادة على ما يلي االسرتاتيجيةتتمركز هذه األسئلة 

  اللغة اليت نعلمها ؟ما اللغة اليت نتعلمها ؟ وما : ا للتعليم والتعلم ا موضوًعـ اللغة بوصفه 1

 كيف نعلمه اللغة ؟ وكيف نعلمه استخدام اللغة؟: ـ دور املتعلم يف تكوين مهاراته   2

 ما؟ تعليم لغة/كيف ميكن له تيسري تعلم: التعليمية  األستاذ يف إجناح العمليةـ دور   3

 أي شيء نعلمه ؟ وأي شيء نتعلمه؟ اللغة أم اخلطاب؟: ـ عالقة اللغة باخلطاب  9 

اللغات هو اجلانب الطاغي على ما سواه يف تعليم  أقل الناس خربة بتعليمية اللغات يدرك الحمالة أنَّ إنَّ   

، فتستحيل لية دون غريها من الوظائف األخرىكيز على الوظيفة التواص؛ أي الرتاجلانب التواصلي للغة 

ا األهداف األخرى اليت تتعلق باملفاهيم العامة والعناصر الثقافية، ، أمَّالوظيفة التواصلية إىل هدف رئيس

 .ذاك غايات عرضية ليس إال ، فهي إذمقصودة لذاتها يف تعليمية اللغاتفهي أهداف الحقة ليست 

 : التدريب على تلقي امللفوظات الشفوية وفهمها له نتائج عدة منها مثة فإنَّ ومن   

ا مما يسمع، اجلمع بني معارفه ـ جعل املتعلم يف ظروف وأسباب تسمح له بتكوين فرضيات انطالًق 1

 .املرجعية، ومعارفه ( قواعد اللغة وأساليبها) :الشكلية

رها باستمرار يف خطابه داخل الوسط التعليمي يف مرحلة ـ مساعدته على امتالك وظائف اخلطاب بتكرا 8

 .االتمدرس وخارجه الحًق

ليست الغاية من تعليم اللغات هو استخدام قوانني وقواعد لسلسلة من العمليات التلفظية الشكلية مبراعاة    

، بوصفه هية هي الفعل التواصلي يف حد ذات، بل الغاوجية وتركيبية مقرتنة بقيم ضمنيةعوارض مورفول

 . عملية تلفظية ، تستدعي وجود آليات أسلوبية وتداولية
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اكتساب املعايري اللغوية على املستوى املورفولوجي والرتكييب  نقول إنَّ وإذا توخينا التوضيح أكثر   

لية التلفظية يف سياقها ، فالبد  حينئذ من اكتساب مهارات العماملعجمي ليس بكاف لتحقيق التواصلو

ية يف والعادات اللغو،جمموعة من املعلومات اللسانية  ، وهي املهارات اليت تساعد على استخدامالتداولي

  .وتنظيمها وفق خمطط عملي شخصي من أجل حتقيق الفعل التواصليسياقها التداولي املألوف 

أنظمة  :منانية  املعاصرة، يتكون لستؤكد ذلك النظرية ال ا، كماللساني النسق كان ذلك إال أنَّ وما   

، تنجز هذه امللفوظات يف مواقف تتشكل من ملفوظات وليس من مجل Micros -systèmes صغرى

 (1).(قصدو مكانوزمان ) وسياقات تلفظية خاصة 

 :أثر اللسانيات التطبيقية في ترقية تعليم  اللغاتب ـ 

دى مجيع ا لا ملحوًظهناك اهتماًم أنَّ املعاصرة تهدي إىليلة املعرفية للنظرية اللسانية أدنى تأمل يف احلص إنَّ  

، أم (الرتبوية)والبيداغوجية ك على مستوى املؤسسات التعليمية ، سواء أكان ذلاملنشغلني بتعليم اللغات

وإجراءات  تقدمه من تطبيقات يات النظرية أْن، مبا ميكن للساناألفراد الباحثني يف هذا اجملال على مستوىكان 

التعليمية ، ولذلك جلأ كثري من املتخصصني يف ميدان هم يف تطوير طرائق تعليم اللغاتست عملية ميكن هلا أْن

يف ة اإلفادة من النظرية اللسانية  واقتنعوا عن وعي علمي بأهمي ،إىل ما جاء به الباحثون يف ميدان اللسانيات

عطيات العلمية للبحث امل ا علىروبا وأمريكا مناهج كثرية ترتكز أساًسوفظهرت يف أ ،ميدان تعليم اللغة

  . ا يف فرتة الحقة، فأدى هذا االهتمام املشرتك إىل ظهور اختصاصات مشرتكة أيًضاللساني

وجود البحث العلمي النظري  ، إذ إنَّو صورة واقعية للبحث العلمي نفسهاجملال التطبيقي للسانيات ه إنَّ  

، وهي النتائج اليت تطبق جية للنتائج احلاصلةهو تزكية منهيقتضي بالضرورة وجود اجلانب التطبيقي الذي 

. ، واستثمارها واإلفادة منها يف ميدان آخر من ميادين املعرفة اإلنسانية لواقع الختبارها وتدقيق معطياتهايف ا

 . ا لوجود العالقة املنهجية والبيداغوجية بني اللسانيات وتعليمية اللغاتيكون كافًي وميكن هلذا املربر أْن

                                                           

1  //:Voir, Alain Jambin (I.A.I.P.R): Réflexion sur la didactique des langues, http ـ 

www.ac-toulouse.fr 
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 ؛زة وصل جتمع بني اهتمامات خمتلفة، وختصصات متنوعةهم بناء على هذا التصور اتالتعليميح تصب   

، حثني الذين هلم اختصاصات متباينةامليدان التطبيقي يقتضي املشاركة الفعالة لنفر غري قليل من البا ألنَّ

ك الذي جيمع بني ، بل هي اجملال املشرتلغات ال تهم الباحث اللساني فحسبتعليمية ال وذلك ألنَّ

وهو ،عي الذي يتميز به البحث التطبيقيدليل قاطع على الطابع اجلما وهذا. والرتبوي ، والنفساني،اللساني

 (1).الناجعةالذي يضمن النتائج اإلجيابية واحللول 

ني هذه احلواجز ب والرتبوية على حد سواء إىل حقيقة مؤداها أنَّ،والنفسانية،وقد توصلت األحباث اللسانية   

علي للظاهرة اللغوية يف حد ا هي حواجز وهمية ال وجود هلا يف الواقع الفاالهتمامات اليت أشرنا إليها سالًف

وهي  ،ا حينما يعمل كل واحد منهم مبعزل عن اآلخرفهناك حقيقة ثابتة قد يغفل عنها هؤالء مجيًع، ذاتها

وقوانني ضمنية البد من اكتشافها وإعادة ، قات قارةوبني طريقة اكتسابها عالبني البنى اللغوية الفطرية  أنَّ

 ( 2).صياغتها صياغة علمية دقيقة 

ا يقدم للطالب من معلومات ا على مالتعلم عملية ديناميكية قائمة أساًس مما ال شك فيه هو أنَّ  

، ثم حتسينها وتعزيزها وعلى ما يقوم به الطالب نفسه من أجل اكتساب هذه املعارفومعارف،

جتربة الطالب هي  إذ إنَّ، الب واستجابته للعملية التعليميةجيب االهتمام أكثر بقابلية الطتمرار،وباس

 . األساس يف جناح العملية التعليمية

حتث الطالب وتدعوه إىل تعلم لغة  يتساءل عن العوامل اليت ميكن هلا أْن ميكن للدارس يف هذا املقام أْن   

األساليب  شكل يناسب املعلم واملتعلم ؟ مابن جمموعة العناصر اللسانية كوُِّن كيف ميكن لنا أْن .معينة

 .لعملية التعليمية؟ايق الغاية من قل يف حتعوِّالناجعة ؟ وعلى أي مرتكز لساني ُن الرتبويةوالطرائق 

 ه اللسانيات لتعليميةتقدم هذه التساؤالت البد من أخذها بعني االعتبار وحنن نبحث عما ميكن أْن   

 ، وإمنا جيب أْنبقواعد ومعايري ثابتة للغة معينةحنشو ذاكرة املتعلم  تعليم اللغة ليس معناه أْن ألنَّ؛اللغات

                                                           

 0824سنة 4اللسانيات عدد ، جملة العربية  احلاج صاحل ، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة ـ   (1)

 .34ص  ،اجلزائر

 .36املرجع نفسه ، ص ـ   (2)
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تعليم اللغة ال يهدف إىل  ، ألنَّابيا مع برنامج املادة التعليميةجنعله يشارك ويتفاعل إجي يكون هدفنا هو أْن

كن إكسابه املهارات املناسبة ليسهم هو نفسه يف ترقية ، ولفتوحة من الكلمات يف ذهن املتعلموضع الئحة م

، ائق وأساليب وليست خمتزن معلوماتهي تكوين طر يقال ـ اكم فاملعرفة ـ. التعليمية وحتسينهاالعملية 

 (1).ا بفن التعلم، واملعلم هو صانع تقدمه فاملتعلم يزداد تعلًم

ها الدراسة العلمية املوضوعية للظاهرة اللغوية تصبح إنَّاللسانيات من حيث  إنَّ: نقول حينئذ ميكن لنا أْن   

، وذلك بتوضيح الغايات ال اإلجرائي للعملية التعليميةوسيلة معرفية ومنهجية ضرورية لتحديد اجمل

ذ اللغة إىل جلوء أستا دونه ألنَّ ؛ل الصعوبات والعوائق من جهة أخرى، وتذليمن جهة التعليميةواألهداف 

ه ، ويعسر عليظية للغة عند املتكلم ــ املستمعاملختلفة سوف يعسر عليه إدراك العملية التلفية  النظريات اللسان

، وذلك باالرتكاز على إسهامات النظرية ن نظام اللغة املراد تعليمهااليت تكوِّا حتديد العناصر اللسانية  أيًض

 . ل الذي يعمق معرفتنا باللغة البشرية، وهو التحليال وصف اللغة اإلنسانية وحتليلهااللسانية األم يف جم

ا أستاذ اللغة يصطدم منهجًي ، ومن مثة فإنَّليل العملية التعليمية وترقيتهاللسانيات وظيفة مركزية يف حت   

. ، ومن يعلم دراك حقيقة ما يعلمإها سوف يتعذر عليه دون، والتعليميةمبجموعة من التساؤالت العلمية و

 : ما يلي ومن مجلة هذه التساؤالت

 علم ؟ماذا ُي ـ 1

 احلاجات التعليمية لدى املتعلم ؟ ما ـ 3 

 ؟ (الرتبوية)أي نظرية لسانية ميكن له اعتمادها لتحقيق األغراض البيداغوجية ـ 2

يف جمال تعليم اللغة دون االهتمام بتحديد احلاجات البيداغوجية يسىء تطبيق النظرية اللسانية  لك فإنَّولذ    

لسانية   ، والقواعد الالعلمية بني القواعد اللسانية البد من الفصل أواًل ، ولتفادي ذلكعملية التعلم ا إىلحتًم

 .، وبني تعليم كيفية استعمال اللغةة التمييز بني تعليم مسائل اللغةوهذا يقتضي بالضرور. والتعليمية الرتبوية

                                                           

 .71ص. 7691بريوت  للماليني،العلم  رونظرياته، داالتعلم  عاقل، فاخرـ   (1)
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على مساعدة يف انتقاء املادة التعليمية باالستناد  يلةالتعليمية وسإىل جعل القواعد  اللغة دائًمايسعى أستاذ    

ويكون هدف هذه القواعد بالدرجة األوىل تسهيل عملية تعليم الكيفية اليت   ،ما تقدمه القواعد اللسانية

 (1).تستعمل وفقها اللغة داخل اجملتمع

ا إىل قدراته الذاتية اليت أساًس اليت يسعى إىل حتقيقها التعليميةيعود جناح أستاذ  اللغة يف ضبط الغايات    

 :تتوافر فيه ثالثة شروط ولذلك البد من أْن، االضطالع مبهمة تعليم لغة معينة له ُلوَِّخُت

يكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل الكفاية اللغوية اليت تسمح له باستعمال اللغة اليت : الكفاية اللغوية ـ 0 

 .ايًحصح يراد تعليمها ويستعملها استعمااًل

، وذلك يور احلاصل يف جمال البحث اللسانيكون أستاذ اللغة على دراية بالتط: ـ اإلملام مبجال حبثه  2

 .وحتليلهايف ميدان وصف اللغة  النظرية اللسانية بالتعرف على ما توصلت إليه 

مارسة الفعلية بامل، واد على الشرطني املذكورين من جهةوال يتحقق ذلك إال باالعتم: ـ مهارة تعليم اللغة 3

 (2). أخرى، واالطالع على النتائج الالحقة يف جمال البحث  اللساني والرتبوي من جهة للعملية التعليمية

املتعلم  :عناصر على ثالثةباألساس ترتكز  لنجاح العملية التعليمية اليت وهذه الشروط الثالثة ضرورية 

 .(الطريقة واملعرفة التعليمية )الوسيطواألستاذ و

فدور األستاذ  .واالستيعابا لالنتباه واهتمامات، فهو مهيأ سلًف وعادات،ميتلك املتعلم قدرات  :املتعلمأ ـ 

وتعزيزها ليتم تقدمه وارتقاؤه  املستمر الهتماماته حيرص كل احلرص على التدعيم بالدرجة األوىل هو أْن

  . للتعلم الطبيعي الذي يقتضيه استعداده

 الرتبويوذلك عن طريق التكوين العلمي و ،ا مهيأ للقيام بهذا العمل الشاقًضهو أي :ب ـ األستاذ

، بطريقة لتكوين اللساني والنفسي والرتبويينحصر يف ا وعن طريق التحسني املستمر الذي جيب أْن،األولي

ندس كامله -كما يقال  -ألستاذ جتعل األستاذ نفسه يقبل على جتديد معلوماته وحتسينها باستمرار ألن ا

                                                           

 .02ص   ، 0822القاهرة .رمزية غريب ، التعلم دراسة نفسية ، تفسريية ، توجيهية ـ   (1)

 .71املرجع نفسه ، ص ـ   (2)
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يتحقق ذلك وال  ،ا يف امليدانا يومًيجيعل معلوماته ومعارفه حاضرة حضوًرا ا خاًصا إضافًييبذل جهًد جيب أْن

 (1).رإال بالتكوين  املستم

، لذلك فهي اإلجراء العملي الذي والتبليغية يف العملية التعليميةهي الوسيلة التواصلية  : الوسيطج ـ 

تكون الطرائق التعليمية قابلة يف ذاتها  ولذلك جيب أْن ،لعملية التعلموية الرتبيساعد على حتقيق األهداف 

 . للتطور واالرتقاء

هذه اكتسابه  املعاصرة، لذلك فإنَّرفية للنظرية اللسانية ا عن احلصيلة املعال يكون معلم  اللغة يف غنى أبًد   

، وستنعكس هذه املعرفة بشأن تعليمهاللغوي الذي هو  النسقاملعرفة سيسعفه على وضع تصور شامل لبنية 

، فيؤثر هذا كله يف منهجية تعليم اللغة وفق األرضية ه العميق حلقيقة الظاهرة اللغويةباإلجياب على إدراك

يقدم التفسري العلمي الكايف لكل املظاهر اليت هلا  النظرية اليت يوفرها تطور البحث اللساني الذي بإمكانه أْن

 . تعليمهاعالقة بتعليم اللغة و

      :آلتيةايستقيم له أمر إال بالرتكيز على العناصر  العربية اللتحسني الوضع التعليمي للغة أي مسعى  إنَّ  

                           

  :اللغة العربية في الوسط التعليمي األحادي اللغة و المتعدد اللغاتمؤهالت أستاذ : أ 

  .ةتاذ اللغة العربيألس الرتبويالتأهيل العلمي و ـ 0 

من أجل إجناح  اجيًد  االقدرة الذاتية على اختيار الطرائق والوسائل املساعدة ، واستثمارها استثماًر ـ 3

   . ةيعليمالعملية الت

  .األجنبيةواالحتكاك بأساتذة اللغات ، ندماج األستاذ يف الوسط التعليميـ  ا  3

  .التعليميليات اخلطاب ـ ترقية مهارة األستاذ يف التحكم يف آ  3

  .املستمرالتكوين  ـ ترقية خربته عن طريق التحسني أو  4

                                                           

، أهمية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم عامة والعربية لألجانب خاصة، املؤسسة الوطنية للكتاب حممد وطاسـ   (1)

 .02، ص. اجلزائر 7611



 

 

126 

النفسية واللسانية للطالب في الوسط التعليمي األحادي اللغة الوضعية : ب 
  :والمتعدد اللغات

غات اليت لغة من الل بكل  ةـ معرفة قابلية املتعلم الذاتية يف اكتساب املهارات والعادات اللغوية اخلاص  1

  . يتعلمها

  .واالكتسابوحتسني عالقتها بالتحصيل  ،ـ تعزيز آلية املشاركة لدى املتعلم  2

بالتعددية اللغوية  املتميز طيف هذا الوس (واالجتماعيةوالنفسية  العضوية)ـ مراعاة الفروق الفردية   3

  .الرتبوياملردود   ى، ومعرفة مدى انعكاس هذه الفروق علوالثقافية

الوسائل السمعية     ـ تذليل الصعوبات والعوائق اليت تعرتض سبيل األستاذ والطالب معا باستخدام  4

  .البصرية

  .لتعليم اللغة العربية يف الوسط األحادي اللغة واملتعدد اللغات الرتبوية الطرائق : ج 

  .خباصة     ية، واللغة العربتطوير طرائق تعليم اللغات بعامة ـ  البحث املستمر من أجل  1

  .اللغات   واخلربات املتوافرة يف ميدان اللسانيات التطبيقية وتعليمية جاستثمار النتائـ    2

العربية يف الوسط املتعدد اللغة   يمقصد النجاح يف حتقيق األهداف املتوخاة من تعل التعليمية ـ ترقية اخلربة   3 

  .املساعدةبصرية ال   استخدام الوسائل السمعية وإتقان، اللغات

والعادات اللغوية  املهارات تقويمـ االهتمام بوضع مقاييس قائمة على أسس علمية دقيقة لعملية   4

  .املكتسبة

  . التحصيل اللغوي لدى الطالب    ـ مراعاة اخلصائص املشرتكة بني اللغات الستثمارها يف تسهيل عملية  5 

 :ةة الناجحيدعائم العملية التعليم:  أواًل

  : ، منهاا من اإلجراءات  املتكاملةنسًق سرتاتيجيةاال، لتحقيق أهدافها ةتستدعي كل عملية تعليمي    
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درجة النجاح واإلخفاق يف امتالك  ، وماامعيًن اتعليمًي امعرفة مدى استيعاب الطلبة موضوًع:  ـ التقويم  0

  ؟ةعاد تتواتر فيها واستخدامها وفق السياقات املختلفة اليت ،آليات بنية لغوية ما

املعلم : بعناصرها املتكاملةالتعليمية معرفة جناعة العملية  :اهلدف من التقويم يف تعليم اللغات هو    

ارها ، وقد يتوضح ذلك أكثر من خالل دفع املتعلمني إىل توظيف احلصيلة اللغوية واستثموالطالب واملعرفة

ل املتعلم ميتلك الرصيد املعريف الذي تعلمه ويستخدمه بنجاح ، القصد منها جعيف التعبري عن مواقف خمتلفة

  . للتعبري عن أغراضه الضرورية داخل اجملتمع اللغوي

معرفة مدى حتقيق األهداف والغايات اخلاصة من تعليم بنية لغوية معينة ونعتمد يف هذا : ـ األهداف  2

  .التقويمالعنصر على نتائج 

على معرفة قدرة االستيعاب  التعليميةبيقات السريعة اآلنية اليت تتخلل العملية تساعدنا التط: ـ التطبيقات  3

  .التعلملدى الطلبة ، ومدى اكتسابهم آليات املمارسة الفعلية للغة موضوع 

ا لتبسيط بني األستاذ والطلبة، وتكون مرتكًز التعليميهي فاعلية تتدخل لتسهيل التواصل : ـ الوسائل  4

 .(، حتقيقاتوبة، حواراتمكت نصوص)الدرس 

  .التعليميةهي املدونة النموذجية اليت تنطلق منها العملية  : ـ النماذج  5

 (1) .بضبط العالقة بني كيفية التعليم وكيفية التعلم اإلجرائية إالوال ميكن هلذه اجلوانب أن حتقق أهدافها 

  : ة يف كل عملية تعليميةاآلتيميكن طرح األسئلة  

 :التعليمية هي ساسية للعمليةاألسئلة األ

  .(املتعلم)من ؟  

  .(املادة) ماذا ؟

                                                           

1 ـ    Christian Purent: La didactique des langues _ cultures étrangères entre 

méthodologie  Et didactologie.  Les langues modernes Paris 1999, p31. 
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 .(األهداف) ملاذا ؟

  .(الوسائل) مباذا ؟

  كيف نعلم ؟ أو كيف نتعلم ؟ ،(الطريقة) كيف؟

يتعلق باجلانب النفسي لدى املتعلم ، فال بد من االهتمام بنظرية التعلم ، ودراسة ( : من ؟)السؤال األول 

 : من اجلوانب اآلتية ة عندهاكتساب اللغ

  .السلوك اللغوي ـ 1

 .التعزيزـ   2

  .املتعلمـ احلاجة التواصلية عند   3

  .اللسانيومن مثة فال حميص لنا من اسرتفاد الرصيد املعريف لعلم النفس 

رورة إدراك ، وههنا البد من اإلشارة إىل ضا السؤال باملادة املراد تعليمهايتعلق هذ: (ماذا) السؤال الثاني 

نكون على  من أْن ، فالبدهذه اللغة تتضمنهاالعالقة بني اللغة اليت نعلمها واحلمولة الثقافية واحلضارية ليت 

 املنهج التارخيي :املعاصرة وهمااللسانية   الدراساتوعي عميق بأهمية التميز بني منهجني اثنني شاعا يف 

(Diachronie / Diachrony )  واملنهج اآلني (Synchronie / Synchrony ). 

  .يتعلق هذا السؤال باألهداف العامة واخلاصة للعملية التعليمية( ملاذا ؟)السؤال الثالث

يتعلق هذا السؤال بالوسائل اليت ميكن استخدامها يف العملية التعليمية لتحقيق  ( مباذا ؟)السؤال الرابع 

  . األهداف
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م اللغة يف الوسط املتعدد تعلي يف  املتميز رتبوي والتعليمي اليتعلق باجلانب  (كيف ؟)السؤال اخلامس 

وامتالك  التعليمية، وهذا التميز يقتضي القيام بدراسة نظرية علمية للعلوم املساعدة للعملية اللغات

 (1).مرجعيتها النظرية وإجراءاتها التطبيقية

لى تنمية املهارات وترسيخ العادات اللغوية ، عاللغات ةاملتعددأو  ،األحادية اللغة تعمل املؤسسة التعليمية  

حيث مل يعد جيدي " ا يف تعليم اللغات واسرتفاد األساليب احلديثة املستخدمة عاملًي، الرتبويةبرتقية الطرائق 

على تنمية رصيدهم  لوال تعم، رائق قدمية الجتذب اهتمام الطلبةتدريس الطالب بأساليب وط

من قلل يه الطرائق التعليمية القدمية قد بعض هذ هذا إذا مل نقل إنَّ  .وتطوير مهارتهم اللغوية،اللفظي

 عندئذ، ووصيغها الصحيحة ،مفرداتهامحاس الطالب لتعلم اللغة فتضعف القدرة لديهم على اكتساب 

 (2)."يؤدي ذلك إىل النفور من دروس اللغة العربية

  : من سلبيات الطرائق القديمة

 .التحفيظـ  تعتمد على التلقني و  1 

 .ـ  تعطل آليات التعبري واإلبداع  2

  .الطالبـ تعول على املعلم وتغيب اهتمامات   3

  : هافهي من ههنا طرائق معوقة ، ألنَّ

  .األستاذواحد فقط هو  على طرفـ تعتمد يف تقديم الدروس 

 .  األستاذ والطالبـ تؤدي إىل خلق حواجز نفسية بني

                                                           

1 -   Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p134 

 .731ص ( 7661) 702عدداللغة والرتبية وسيلة تواصل وتطور حضاري ، جملة الرتبية  ،حسان عطوانـ   (2)
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  . التعليميةة يف تفعيل العملية من حق املساهم طالبـ حترم ال

 

  :الحديثةمميزات الطريقة 

  .والثقافيةالنفسية واالجتماعية  :ـ تراعي الفروق الفردية  1

  .الفطريةـ تعطي أهمية للميول   2

  .احلسيةـ تقرب املعلومات اجملردة عن طريق الوسائل   3

  .ـ تراعي القدرات الفكرية للطلبة  4

 .االجتماعيالتداولي للسان يف الواقع  تراعي اجلانب ـ  5

 :التكوين المثالي لألستاذ:  ثانيا

وكل عمل  .وتعليمية اللغات خباصة، ة بعامةيأحد العناصر األساسية يف العملية التعليم ذيعد األستا  

ا يف ًيما مل يعاد النظر جذر ،فاشاًل يأخذ بعني االعتبار إصالح وضعية األستاذ يعد عماًل إصالحي هادف ال

 (1).كن لنا حتديث طرائق تعليم اللغاتفال مي( اتربوًيا ومعرفًي)ا ا جيًدنظام تكوين األستاذ وإعداده إعداًد

هادفة لتكوين األستاذ يعد من التحديات  تعليميةعلمية و اسرتاتيجيةوضع  ا مما أومأنا إليه فإنَّانطالًق    

اليت ما انفكت تبحث عن أسهل السبل وأيسرها لرتقية تعليم جه املؤسسات التعليمية العربية الكربى اليت توا

  . اللغات يف الوسط التعليمي األحادي اللغة واملتعدد اللغات على حد سواء

وتطوير ، مرار يتطلب تنمية قدراته الشخصيةترقية املستوى التكويين لألستاذ وحتسينه باست ومن ههنا فإنَّ   

يتحقق ذلك إال باحلرص الشديد على حتسني إعداده وتكوينه قبل وأثناء ، وال  مهاراته العلمية واملهنية

 (1).لوظيفته عن طريق التكوين املستمراملمارسة الفعلية 

                                                           

ات املعاصرة يف جمال تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة ، احتاد املعلمني العرب ، ندوة ، بعض االجتاهينظر صاحلة سنقرـ   (1)

 . 0828تدريب املعلمني أثناء اخلدمة دمشق 
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، ونتيجة التطور التكنولوجي وتعدد والت العلمية اليت يشهدها العامللقد تغري دور األستاذ  يف ظل التح   

م ومقوِّ ،ومنظم ،تقل األستاذ من موزع معلومات، إىل خمطط، فانةالم واملعلوماتية وإنتاج املعرفقنوات اإلع

  .الفاعلية وببالكفاية ا يتميز ا علمًي، ومن مثة إعداده للقيام بهذه املهمة يتطلب منهًجللعملية التعليمية

 :اجليدمعايري لألستاذ  اللغات ثالثةاملهتمني بتحسني ظروف التكوين املستمر ألستاذ  وضع أحد

  .اجيًدا ن يكون منوذًجـ أ  1 

  .اجيًدا ـ أن يكون حاكًم 3 

 .ايكون حمرتًف ـ أْن 2

يكون على  أْنو، مها جبانبيها النطقي واملكتوبليات اللغة اليت يعلآا البد من امتالكه ـ لكي يكون منوذًج

  . دراية باجملاالت التطبيقية للغة موضوع التعليم

والدقة يف إجياد سبل االتفاق واالختالف  اللغوي،ا يف التصويب دقيًقيكون  البد من أْن احاكًمـ ولكي يكون 

  .املختلفةاللغوية  األنساقبني 

 ،اا ومنهجًيواخلربة تقتضي التكوين النظري املؤسس معرفًي ا،خبرًييكون  البد من أْن ايكون حمرتًفـ ولكي 

 (2).وتقتضي املمارسة الدائمة للعملية التعليمية

ا ، إنشاء مؤسسات مؤهلة مادًيهذه الفاعلية العالية يف اإلعدادحينئذ، لتحقيق ري،بات من الضرو    

 ، وقد اهتمت املنظمة العاملية للرتبية والثقافةألستاذ اخلبري يف تعليمية اللغاتا لتكوين اوعلمًي

                                                                                                                                                                                       

  .721ص ( 7661) 702، إعداد وتدريب املعلم جملة الرتبية عددينظر د، رياض عارف اجلبانـ   (1)

2 ـ     Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p137. 
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جياد مجيع ، وما فتئت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم تسعى إلربهذا األم     UNESCOوالعلوم

 (1).  الرتبويةالسبل الكفيلة بتحسني تكوين اإلطارات املؤهلة لالضطالع بهذه املهمة التعليمية و

ملتقى حول تعليم اللغات  Ceylan (2)  يف 7613يف شهر أوت سنة   UNESCO نظمت منظمة    

  :احلية ملناقشة حمتوى التكوين النموذجي لألستاذ، فكان الرتكيز على ما يلي

، والقدرة على تسهيل جيد، قراءة واضحة، تعبري شفوي سليم تلفظ) :ـ استعمال  جيد للغة اهلدف  1

 .(املقروء

، بية والداللية للغة موضوع التعلم، معرفة معمقة باملميزات الصوتية والرتكيـ معرفة جيدة للسانيات  2

  .القسموكفاية خاصة يف حتيني هذه املعرفة داخل 

  .واحلضاريةزاتها الثقافية آداب اللغة ومرتكـ معرفة جيدة ب  2

واستخدام   الرتبويةوامتالك آليات الطرائق  ،بوي واملسائل التطبيقية للتعليمـ االهتمام بعلم النفس الرت 4

 (3). البصريةالوسائل السمعية 

وهذه املؤسسات إذن  إىل مؤسسات تكوينية خاصة باللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات   حنن يف حاجة    

توجد مراكز متخصصة  تكون ملحقة باجلامعات  كما هو سائد يف بلدان أخرى،  ففي بريطانيا مثاًل ينبغي أْن

                                                           

ندوة إدارة برامج الوسائل التعليمية يف دور املعلمني واملعلمات بالدول : ينظر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ـ   (1)

 .77ص 7611العربية ، املركز العربي للتقنيات الرتبوية دمشق 

هي مجهورية سريالنكا الدميقراطية االشرتاكية  0823املعروفة قبل سنة ،  سيالنا أو سري النكا، وسابقًا سريالنكـ   (2)

 20، تبعد حوالي آسيا، وهي دولة جزرية يف جنوب اهلندجنوب  احمليط اهلندي، جزيرة كبرية يف كولومبوعاصمتها 

 .للهندمن الساحل اجلنوبي  كيلومرتًا

3 ـ     Denis Girard : Linguistique appliquée  et didactique des langues.     Paris 

Armand colin, 1972   p138. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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ويف فرنسا  هناك مراكز  Londres, Edimbourg , Leeds , Colchester    (1) : يف كل من

 ( ...Besançon , Grenoble , Nancy) معروفة

 (  C A L) ،رتقية تعليم اللغات األجنبية كمركز اللسانيات التطبيقية بواشنطنهناك مراكز عاملية أخرى ل

  . بأملانيا   Hambourg  ومركز( CLAD) ، ومركز اللسانيات التطبيقية بدكار

واهلدف األساس الذي جيمع بني هذه املراكز كلها هو حتسني تكوين األساتذة، وترقية طرائق تعليم    

 .استخدام الوسائل السمعية البصريةمر يف تكنولوجيا والبحث املست اللغات،

 :التعليميةالوسائل :ثالثا

تقتضي ترقية طرائق تعليم اللغة العربية استخدام أساليب حديثة باعتماد تكنولوجيا التعليم وما توفره هذه   

ء أكان األمر يتعلق خمتلفة تتماشى مع األهداف التعليمية احلديثة للغات سوا تعليميةالتكنولوجيا من وسائل 

وجتعل عملية تعليم اللغة العربية لغري " أم بالوسط اللغوي املتعدد اللغات  ،بالوسط اللغوي األحادي اللغة

الناطقني بها عملية حيوية تسهل للمتعلمني باستخدام كل وسيلة تعليمية يف املوقف التعليمي املناسب بالنسبة 

 (2)... " ليم اللغة األجنبية مهارة االستماع والنطق الكتساب املهارات األساسية اخلاصة بتع

، وذلك ذ لتحسني عملية التعليم وترقيتهاهي كل األدوات اليت يستخدمها األستا:الوسائل التعليمية 

ا يف ا جوهرًي، واكتساب عادات معينة تعد مرتكًزكتساب املهارات اللغوية املختلفةبتدريب املتعلمني على ا

 .ة كلهاية ،وتعد  املخابر اللغوية املستخدمة يف تعليم اللغات من أهم هذه الوسائل التعليمالعملية التعليمي

رقية ت أنَّة املعاصرة يدرك بال شك ئق التعليم يف الثقافة اإلنسانيا باملسار التحولي لطراأقل الناس إملاًم إنَّ   

ىل ي إى التطور العلمي والتكنولوجد أد، وقد تدعم أكثر بوسائل أخرى مساعدةهذه الطرائق وتنميتها ق

                                                           

يف  اسكتلندا، هي عاصمة (Embra/E'nburrie: باإلسكتلندية؛ Edinburgh:باإلجنليزية) مدينة إدنربةـ   (1)

 .تعترب ثاني أكرب املدن األسكتلندية سكانا، والسابعة على مستوى املمكلة املتحدة.  اململكة املتحدة

  .322ا ، ص حممد وطاس ، املرجع املذكور سابًقـ   (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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حتقق  ظهور أجهزة وأدوات مساعدة ميكن هلا أْن ، فنتج عن ذلك كلهتنوعها وتطورها يف الوقت نفسه

 . جهد ممكنبأقل  التعليميةاهلدف املتوخى من العملية 

تتدخل ملساعدة ، وهي كل وسيلة ك واالستيعاب بالوسائل التعليميةتنعت هذه الدعائم املعينة على اإلدرا   

، ومع املتعلم من جهة جهة األستاذ يف حتقيق األغراض التعليمية أثناء تعامله املباشر مع مادته من

 (1).إليها الداعية التعليمية، وباختالف الضرورة ئل باختالف املواقف التعليميةوقد ختتلف هذه الوسا،أخرى

وهي كل  التعليمية،لصعوبات اليت تعرتض العملية لتذليل ا اليت تتدخلالبد من االهتمام بكل الوسائل    

تساعد على االكتساب واالستيعاب والتحصيل  واملسموع اليتا على املرئي الوسائل احملسوسة القائمة أساًس

  : وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام .فكريبأقل جهد 

ورقوم ، نماذجوال، والعينات ،واخلرائط ، وعرض الشرائح روالصو ،كالرسوم: ـ وسائل بصرية 1

  .الكتابة

  ... األقراص السمعية، األشرطة، املسجالت : ـ وسائل مسعية   2

   (2).املتعددةوأنظمة االتصال ، التلفزيون ،الفيديو  ،األفالم : ـ وسائل مسعية بصرية   3

ر اليت تعد أرقى ، وهي املخابلغوية املستخدمة يف تعليم اللغاتومن أهم هذه الوسائل التعليمية  املخابر ال   

، ولذلك يكون وجودها يف كتساب املهارات اللغوية املختلفةوسيلة وأمشلها يف تدريب املتعلم على ا

 . ا خباصة يف تعليم اللغة لغري الناطقني بهاا جًداملؤسسة التعليمية ضرورًي

كيفية استخدامها و، يراعي اخلاصية الطبيعية جيب أْن ةاملخابر اللغويأي حديث عن  ومن مثة  فإنَّ   

ا ا ثابًتفهذه التجهيزات تتطلب مكاًن. ااملرسومة مسبًقالتعليمية ، واستثمار طاقتها لتحقيق األهداف وتعميمها

                                                           

 .22، 22ا ، ص حممد وطاس ، املرجع املذكور سابًقـ   (1)

 .11ص  .املرجع نفسه ـ   (2)
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، وهذا األمر قد يطرح مشاكل ذات طابع مادي أو تقين خمتص قد تعود إىل كيفية استغالهلا اا جًدوحمدوًد

 . لعملية التعليميةا ، ويف كل الظروف احمليطة باجيًد استغالاًل

ا لتعلم عدد من املسجالت اللغوية املخرب قد يكون مالئًم فإنَّ خمربي،إذا اقتصرنا على أبسط منوذج و   

فاعلية هذا  ويف غياب مجيع هذه الشروط  فإنَّ .اأيًضوظروف معينة  يف شروط معينة،ألفراد معينني لغايات 

 (1).لى قدرات التحصيل لدى املتعلما عما ينعكس سلًبوهو ا اجلهاز ستتضاءل كثرًي

للمخابر اللغوية ثقافة خاصة ومتميزة، وقد تكون هذه املخابر ناجعة  ا فإنَّوبناء على ما أومأنا إليه سالًف   

تسهم يف ترقية  ميكن هلا أْن، وتقنية معينة، ا على أسس علميةا قائًما جيًدإىل حد كبري إذا استثمرت استثماًر

 . اليت تعرتض تعليمية اللغات اإلجرائيةيات والكيف، األساليب

 أنَّعربية يف أقسام اللغات األجنبية هو ما ميكن لنا قوله يف نهاية هذه املعاينة  املباشرة للواقع التعليمي للغة ال

  :اآلتيةالعملية التعليمية الناجحة واهلادفة للغة يف الوسط املتعدد اللغات  تقتضي اإلجراءات 

 .للمتعلمالضرورية  التعليميةوحتديد احلاجات  ،اقع التعليميحتليل الو ـ 1

، ة بعامةيواحلرص على التمييز بني األهداف العامة للعملية التعليم ،ضبط أهداف الربنامج الدراسي ـ 2

  .اللغاتيف الوسط املتعدد  العربيةواألهداف اخلاصة بتعليم اللغة 

، تدرجيي لعناصر العملية التعليميةائية عن طريق االنتقال الـ  حتويل األهداف إىل أعمال تطبيقية إجر  3

  .املرحليويكون هذا االنتقال عن طريق التقويم 

اقع فعلي بتحديد العادات وترمجة األهداف إىل و، حملتوى العلمي للربنامج التعليميـ ضبط ا  4

  .واملعلوماتواملهارات ،اللغوية

  .الطارئةومراجعته من أجل حتسينه حسب الظروف التعليمية ، ي ـ التطوير املستمر للربنامج الدراس  5

                                                           

 .91ص  7613، مطبعة جامعة دمشق ، ن ماكنزي وآخرون، فن التعليم وفن التعلم، ترمجة أمحد قادرينورماـ   (1)
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والتداولية لدى الطالب الذي ينتمي  ،واملعرفية ،تعليمية على االهتمامات العلميةـ الرتكيز يف العملية ال  6 

  .والثقافاتإىل الوسط التعليمي املتعدد اللغات 

 ا من الواقع الثقايفانطالًق ،مج التعليمي للغة العربيةـ الرتكيز على احملتوى العلمي  والثقايف  للربنا  7

  .احلديثواحلضاري للمجتمع اللغوي العربي 

وترقية محولتها الثقافية واحلضارية لكي تسهم يف ، التواصلي والتداولي للغة العربيةاالهتمام بالبعد  ـ 8 

  .املختلفةعليمي للغات اإلنسانية عن طريق التالقي الت ،حركة التالقي الثقايف بني اجملتمعات اللغوية

 

 : اللسانيات التقابلية:ثانيًًا

اللسانيات  ـاللسانيات التطبيقية  ) :أدنى تأمل يف املسار الذي سلكته اللسانيات يف جيلها الثاني إنَّ    

ات التقابلية هي فرع اللساني  يهدي إىل أنَّ...( لسانيات امللفوظ  ـلسانيات املدونة  ـاللسانيات النصية  ـالتداولية 

 . 3811سنة من اللسانيات التطبيقية  أخذت مسارها العلمي يف الواليات املتحدة األمريكية ابتداء من 

يف بداية أمرها مقارنة دقيقة بني لغتني على املستوى الصوتي والرتكييب والداللي اللسانيات التقابلية كانت   

من مثة وضع طرائق تعليمية لتذليل الصعوبات اليت تعرتض ،  وزجل إبراز أوجه االختالف والتمايمن أ

  . املتعلم للغة أجنبية ختتلف عن لغته األم

، إذ تعليم اللغات  تطبيقية وتعليمية إجرائية هادفة يف مؤسساتسانيات التقابلية مبهمة لسانية تضطلع الل    

واالختبارات ذات التصحيح املسبق اليت ، وتكوين التمارين لي يف حتضري احملتويات التعليميةهلا حضور فع

 (1). هلا عالقة مباشرة باالختالفات ، أو ما يسمى بنقاط االرتكاز بني اللغات 

                                                           

1 ـ   Voir , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, 

librairie Hachette (1976)  paris  p125 
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ول عدم قابلية اللغات نظريات بعض اللسانيني األثروبولوجيني ح مهما يكن من أمر فإنَّ   

، هي اليت عمقت أكثر قتها بالفكرضية  وحدة اللغة وعالونوعية الرؤية إىل العامل ، وحول فرلالختزال،

(1) .أهمية اللسانيات التقابلية 
  

وأساتذة  احللول العلمية اليت توفرها اللسانيات التقابلية هي موجهة لواضعي الربامج العلمية ولذلك فإنَّ   

يفة اللغة ا من وظا من أجل مقاربة اللغة الثانية انطالًقا نوعًي، فهي تتوخى تطوًراللغات أكثر من املتعلم

 (2).األم

، فهي إجراء التطبيقية يف ميدان تعليم اللغاتت اللسانية إىل املقاربا ،حينئذ،تنتمي اللسانيات التقابلية    

تعدد اللغوي يف الوسط اليت يطرحها ال للمشاكلتقابلي يسعى إىل إجياد إجابات علمية كافية 

  . ق نفسها املستخدمة لتعليم اللغة األمخاصة فيما يتعلق بتعليم لغة أجنبية بالطرائ،التعليمي

اليت ينجزها املتعلمون تنطلق اللسانيات التقابلية من حتليل األخطاء اليت تظهر يف امللفوظات    

واللغة ،وضبط جماهلا يف اللغة األم  ،وذلك ملعرفة أسبابها وعالقتها بالكفاية اللغوية لدى املتعلم،املبتدئون

  .الثانية املراد تعليمها

، لتيسري التالقي اللغوي لدى املتعلم ، وتذليل قد تتدخل اللسانيات التقابلية، وكذا علم  النفس اللساني    

  (3).الصعوبات املتعلقة مبسار تشكل التعددية اللغوية يف الوسط التعليمي 

األخذ بعني االعتبار ، فالبد من  عتماد املعطيات اللسانية   الصرفليس من السهل تعليم لغتني أو أكثر با    

العوامل املباشرة وغري املباشرة للتعارض بني اللغات، وضبط جمال التداخل  يف الوسط التعليمي  بالرتكيز 

 . على العملية التفلظية يف حد ذاتها

                                                           

1 ـ    Voir , R.Galisson et D. Coste : Dictionnaire de didactique  des langues, 

librairie Hachette (1976)  paris, p126. 

2 ـ    Ibid, p126 

3 ـ    Paul Adolf :Linguistique contrastive et didactique de l'anglais ,Revue de 

linguistique et de didactique, Nancy ,n° 17/1 mars 1999.  
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اللغة  ، فاملقابلة بنيا للسانيات التقابليةا أساًس، مرتكًزتعد املقابلة بني لغتني، ال تنتميان إىل ساللة واحدة  

ملقابلة بني الفرنسية ، لغرض تعليمي أو ترمجي، هي أكثر إثارة ومردودية  من االعربية واللغة الفرنسية

  . أو بني العربية والعربية ،واإلسبانية

تطبيق يف كل ، منهجية قابلة للميزة لرتقية التالقي بني اللغاتتسعى اللسانيات القابلية إىل وضع منهجية مت   

  . ، سواء أكان األمر يتعلق بالرتمجة أم بتعليم اللغاتاللغوي حاالت التعدد

 Linguistic interference /   (Interférence )أ ـ التداخل بين اللغات

linguistique: 

يف تعليمية  ،، وهو يتعلقأثري تعلم يف تعلم آخر أقرب إليهه تيعرف عادة التداخل يف نظرية التعلم بأنَّ   

غة للابها أثناء تعلمه ، وكذلك األخطاء اليت يرتكوالصعوبات اليت تعرتض املتعلم ئقبالعوا، اللغات

  .تعلمها األجنبية حتت تأثري لغته األم أو لغة أجنبية أخرى سبق له أْن

. (أسلوبي،داللي،تركييب ،مورفولوجي، تداخل صوتي) مجيع مستويات اللغة يتبدى التداخل يف قد و    

وقد يؤدي إىل حدوث  ،اللساني أو يقاومه النسقخر اكتساب مستوى من مستويات يؤ يستطيع التداخل أْن

 .اضطراب داللي وأسلوبي يتبدى يف اختيار كلمات غري مالئمة بفعل متاثل داللي خاطئ

ى كل املستويات اليت أشرنا تتنبأ بالتداخالت عل ميكن هلا أْناللسانيات التقابلية  ملنطلق فإنَّومن هذا ا   

هذه و، فسه تقنيات خاصة ملعلمي اللغات، وتقرتح يف الوقت نتسعى إىل شرحها وتوضيحها وأْن ،إليها

 : التقنيات هي  نوعان

تستخدم لتفادي األخطاء الناجتة عن التداخل  :( Techniques préventives) تقنيات وقائية ـ 3

  .اللغاتبني 

 . لتصحيح األخطاء وتصويبهاتستخم  :( Techniques correctives) تقنيات تصويبية ـ 8
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دون دراسة نسقية يف املقارنة البنيوية بني اللغات، ودون تكثحتقق أهدافها  وال ميكن هلذه اإلجراءات أْن

 (1).  لألخطاء 

 : وهو ينقسم من حيث التأثري  إىل

 .(ب)اللغة  يف تعلم( أ)، تأثري تعلم اللغة التعلم السابق يف التعلم الالحق عندما  يؤثر: تداخل تقدمي

 .(أ)يف تعلم اللغة( ب)غة للار الالحق يف السابق، تأثري تعلم عندما يؤث:تداخل تراجعي

 :إىلوينقسم من حيث الفاعلية 

( ب)عندما يسهل على املتعلم تعلم اللغة  التعليمية،على تيسري العملية  عندما يساعد :إجيابيتداخل  ـ 1

  .(أ)يعمق تعلم اللغة ( ب) علم اللغةأو العكس ت ،(أ)مبساعدة اللغة 

تعلم اللغة  أو( ب)يعرقل تعلم اللغة ( أ)تعلم اللغة  التعلم،عندما يعوق ويعرقل عملية  :سليبتداخل  ـ 2

 (2).(أ)ا يف تعلم اللغة حيدث اضطراًب( ب)

  :ب ـ األخطاء

  :وذلك بـ ،تهتم اللسانيات التقابلية بدراسة األخطاء وحتليلها  

  .املباشرةاملباشرة وغري  ضبط أسبابها ـ 1

 .وإبعادهاتوفري الوسائل الكفيلة بتحييدها   ـ  2

  .ملقاومتهاـ وضع برامج تدرجيية   3

  .اللغةـ تقليص الفرص لظهور اخلطأ يف مسار اكتساب   4

  : األخطاء هي تقر اللسانيات التقابلية بأْن

                                                           

1 ـ    R.Galisson, OP, CIT, p291-292 

2 ـ   Ibid, P  569. 
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 .التعلمتعرقل  ـ طفيليات ميكن هلا أْن 1

 .اللغاتورية ملسار اكتساب ـ مكونات ضر  2

  .واخلطأسلسلة من احملاولة  ـ  3

 .ـ قواعد عبور أو قواعد انتقال  4

  .التعلمـ أعراض تظهر يف مسار   5

لنقاط الضعف يف الطرائق  ( Révélateur) أو املنبه ،التعليمية الكاشفقد يصبح اخلطأ يف العملية     

(1).اللغاتاملستعملة لتعليم 
   

 : ( Fautes/ Fault ) واألغالط ( Erreurs/ Errors) ييز بين األخطاءج ـ التم

بني الكفاية  يمسكتشو، ويتماشى هذا التمييز مع املقابلة اليت وضعها مييز بعضهم بني األخطاء واألغالط   

 الحنرافاتفا. ألداء واألخطاء ناجتة عن الكفاية، فاألغالط ناجتة عن اية   واألداء الكالمي أو اإلجنازاللسان

ى مسار تعلم لغة اليت تطرأ عل واإلخفاقات، وليست بأخطاء، هي أغالط اليت تالحظ يف تعليم اللغة األم

  . ثانيةاية لسانية  ها تتعلق بامتالك كفألنَّ ؛أجنبية هي أخطاء

ظهور  ألنَّ ؛التعليمحتليل األخطاء مباشرة بهذا النوع من إذ يرتبط ، ق األخطاء بتعلم اللغة األجنبيةتتعل   

 (2).اللغوي اجلديد النسقأي القدرة على متثل  اللغة؛ا يف كفاية املتعلمني يف هذه األخطاء يعكس قصوًر

اللسانيات  ؛ ألنَّاا عميًقوالرتمجة يف السنوات األخرية تغرًي وتعليم اللغات لقد عرفت اللسانيات التقابلية  

، ولكنها اآلن ترتكز على جمموعة واسعة من هج استبطانيةأمرها ترتكز على مناالتقابلية كانت يف بداية 

  .متوافرة من قبل النصوص املزدوجة أو املتعددة اللغات اليت تهيئ قاعدة جتريبية صلدة مل تكن

                                                           

1 ـ   R.Galisson, OP, CIT p 35. 

مارس  318حنو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي على املستوى اجلامعي ، جملة الرتبية عدد  :ينظر د، سام عمار ـ   (2)

 .قطر 8111
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فهي إذ ذاك قابلة للتحليل اآللي أو  إلكرتونية،وما دامت هذه النصوص موجودة على شكل مدونات   

 (1).اللسانيلية للتحليل نصف اآللي،  بفضل الربامج اآل

 : اآلتيةا باملوضوعات تهتم اللسانيات التقابلية حالًي

  :ـ تأسيس  إجراءات تقابلية فرعية

   .ـ علم املعاجم التقابلي 1

  .ـ املعجمية املزدوجة أو املتعددة اللغات  2

  .ـ علم الداللة التقابلي  3

  .علم الرتكيب التقابلي ـ  4

  .قابليةـ التداولية الت  5

واستثمارها يف ترقية التقابل بني اللغات يف حقل ، ومتعددة اللغات، ةـ مجع مدونات مربجمة آليا مزدوج

  .اللغاتالرتمجة أو تعليمية 

  (  Corpus  bilingues) لتحليل املدونات املزدوجة ( Logiciels ) ـ وضع برامج آلية

 .اللغاتاملتعددة أو

 (2) .والرتمجة اآللية أو الرتمجة بواسطة احلاسوبـ تفعيل املدونات املزدوجة 

                                                           

  .اللسانيات التقابلية والرتمجة ـ مقاربات جتريبية ـ باجلامعة الكاثوليكية: ينظر أعمال ملتقى ـ   (1)

Université  Catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve. Belgique 5-6/02/1999    

  

2-  Voir, Université  Catholique de Louvain (Louvain-La-Neuve. Belgique 5-

6/02/1999      
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 ، وهو إذماز بالتعددية اللغوية والثقافيةين للغاتاحلقل التعليمي  إنَّبيف نهاية املطاف خنلص إىل القول     

، من حيث هي بتشكل األمناط اللغوية والثقافيةذاك مهيأ السرتفاد مجيع العلوم واملعارف اليت هلا صلة 

، وتعكس النزعة التواصلية لدى األفراد و اجملتمعات من جهة س فاعلية العقل البشري من جهةتعكأمناط  

  . أخرى

وذلك إلجياد  ،ية اللغات واللسانيات التقابليةا بأهمية تفعيل تعليما عميًقوهو األمر الذي يستدعي وعًي    

رأ عادة حتت تأثري التداخل مجيع اآلليات املمكنة لتجاوز كثري من املعوقات واإلخفاقات اليت تط

من حيث هو ،  للغاتا العملية التلفظية يف الوسط التعليمي وهو التداخل الذي  قد يعوق أحياًن،ياللغو

 . بالضرورة والثقافات  وسط متعدد األلسن

 

 Linguistique anthropologique:اللسانيات األنثروبولوجية    :ثالثا

Anthropological linguistics : 

 

 :ها ، بأنَّ(1)العامة  عّرف األنثروبولوجياُت    

العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث هو كائن عضوي حي، يعيش يف جمتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية ـ 

 .يف ظّل ثقافة معّينة 

على  واحلياة احلديثة املعاصرة، وحياول التنّبؤ مبستقبل اإلنسان معتمدًا العلم الذي يدرس احلياة البدائيةـ 

 . تطّوره عرب التاريخ اإلنساني الطويل

 

 

 

 

                                                           

: Anthropolos :مصطلح إجنليزي  مشتق  من أصل يوناني مكون من  Anthropologyنثروبولوجيا األـ  (1)

 .علم اإلناسة = علم اإلنسان ، فاملركب الداللي للمصطلح هو العلم  أو الكلمة أو الدراسة :  Logos و  اإلنسان
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مخطط توضيحي 

            األنثروربولوجيا  اللسانيات

اللسانيات 

 األنثروبولوجية

اللغة  ظاهرة ثقافية ظاهرة لسانية

اللغة من حيث هي 

 ظاهرة ثقافية

LinguisticsAnthropology

Anthropological Anthropological 

linguisticslinguistics

 
 

 
 

هي دراسة علمية موضوعها اخلصائص :  Cultural anthropologyاألنثروبولوجيا الثقافيه 

لتقاليد واألعراف جمموع العادات وا)، ومن أهم هذه اخلصائص الثقافة اإلنسانية  للمجتمعات البشرية

 . (جملموعة بشرية معينة اط احلياة وأمن

احلصيلة الكلية للتقاليد والعادات  نظر األنثروبولوجيا ةمن وجه CULTURE "ثقافة"مفهوم  يعين   

 .واألعراف ومنط احلياة لطائفة اجتماعية تتميز خبصوصيات حضارية معينة

 
 / Linguistique anthropologiqueاللسانيات األنثربولوجية  

Anthropological linguistics 
 

األمر الذي ، وهو ا بني اللسانيات واألنثروبولوجياا مشرتًكتعد اللغة من حيث هي ظاهرة ثقافيه قامًس  

اللسانية )مع بني املرجعيتني فنشأ عن هذا  التقاطع فرع علمي جديد جي، اا ومنهجًييؤدي إىل تقاطعهما معرفًي

موضوعها األلسنة اخلاصة . باللسانيات األنثربولوجية أضحى يسمى فيما بعد  ،(واألنثروبولوجية 
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تنعت عادة بالبدائية  للمجتمعات خباصة اجملتمعات اليت  باجلماعات البشرية من حيث اخلصائص اإلنسانية

الصلة  ، إذ إنَّجمتمع معني لغة باخلصائص الثقافيه لإلنسان يفأو الفطرية ، فهي تبحث يف الصلة اليت تربط ال

كل  وما كان ذلك إال ألنَّ. اهلامة لعامل األنثروبولوجيا وثقافة اجملتمع تعد من املوضوعات بني اللغة

 املادي هلذه الثقافة هي اللغة يف احلامل ، وأنَّأم بدائية هلا ثقافة(  متطورة)ة اجملتمعات سواء أكانت متحضر

  (1) .بنيتها املتميزة

   

ميز لتلك تا بالنموذج اللغوي املوثيًق اعة بشرية يرتبط ارتباًطجممو يأل النمط الثقايف نَّإومن ههنا ف   

ثقافة من الثقافات خيتلف باختالف اللغات ، فقد الحظ يف  م وتوزيعها يفي، مما جيعل تقطيع املفاهاجلماعة

لفاظ استخدام بعض األ ، أنَّيف القرن الثامن عشريف األنسيكلوبيديا ( اسم) مدون املادة املعجمية السبيل  هذا

 (2).، بل عن اهتمامات اجلماعة الثقافيهناتج عن قدرات ذهنيةاليت تتفاوت يف مدى جتريدها ليس ب

( TARTU) يف املطبوعات األوىل جلامعة تارتو  اا هاًمولذلك جند عالقة الثقافة باللغة الطبيعية حتتل مركًز  

ها أنظمة ثانوية على أنَّ ةالظواهر الثقافيحيث حددت ( ا باالحتاد السوفياتي سابًق –ائية ياجلمعية السيم) 

  (3) .مشكلة وفق النموذج اللغوي
، وإىل باووهمبلد وغريهما  يف أور(  HARDER) مرحلتها اجلنينية إىل هاردر  تعود هذه الفكرة يف   

يط اللغة حتدد نظرة اجملتمع للعامل احمل هؤالء مجيعًا أنَّ ىيف أمريكا حيث ير  SAPIR  (4) )) سابري 

يفكر بها أفراد اجملتمع الذين  ا يف الطريقة اليتهلا تأثرًي ، كما أنَّمعني إىل منط ثقايف يباإلنسان الذى ينتم

  (5).يتكملون لغة متجانسة

   

 ،باملفهوم العادي يعامل النشاط االجتماع البشر ال يعيشون يف العامل املادي وحده وال يف يرى سابري أنَّ  

  ( 6).احمليط الثقايف يف يحيدد التكيف االجتماع يالذ يا إىل النموذج اللغوإلزامًي اًعولكنهم خيضعون خضو

 

                                                           

 .63ا ، صـ ماريو باي ، املرجع املذكور سابًق( 1)

 .8ـ ليفي سرتاوس ، مقاالت  يف اإلناسة ، ص( 2)

 . 382ـ  سيزا قاسم وآخرون ، مدخل إىل السيميوطيقا ، ص( 3)

 . باحث أنثروبولوجي ـ لساني أمريكي Edward Sapir   0787 -0101ـ  (4)

 . 48، علم اللغة بني القديم واحلديث ، صـ عاطف مدكور( 5)

 . 48.ـ  املرجع نفسه ، ص( 6)
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مبعناها  ةويستعمل ههنا لفظ الثقاف ،نيليس باألمر اهل ةالثقاف عنفصل اللغة  مقام آخر أنَّ ويؤكد أيضًا يف   

نها اجملموعة تكوِّ  النظرة اليتتشكل  م اليتيواملفاه ، والتمثالت، اسع للداللة على جمموعة التصوراتالو

 (1).البشرية عن العامل احمليط بها

   

اإلجنازات العلمية  اليت يف  هن تلميذه ومساعداإذ ك ،أثر أستاذه سابري WHORF(2) )) ى ورف فتقلقد  ا  

ريف ، فأفاد ورف من هذه الدراسات واستغل هذا الرصيد املعيجمال البحث اللساني واألنثروبولوج حققها يف

ل إىل جمموعة من النتائج ، فتوصواللساني للهنود احلمر الوسط الثقايف يف الدراسات الشاملة اليت قام بها يف

  Whorf hypothesis   HYPOTHESE (أصبحت تنعت فيما بعد بفرضية ورف ، العلمية

DE WHORF:) 

نفسها اليت تشكل هذه هي  ، بلجوهرها وسيلة للتعبري عن األفكاراللغة ليست يف  يرى ورف أنَّ  

وقدم صاحب هذه . (3)ا فنحن نقسم العامل بناء على اإلطار العام الذي حيدده النموذج اللغوي سلًف،األفكار

مناذج من بنية األفعال يف إحدى لغات اهلنود احلمر  :النظرية أمثلة كثرية من لغات متعددة لتأكيد فرضيته منها

فعل يف اللغة اإلجنليزية فتبيَّن له بعد هذه املقارنة أن نظرة كل من ، وقارنها ببنية ال (  HOPI)املسماة 

 (4) .اجملتمعني إىل الزمن ختتلف اختالفا جذريا

، ذج الثقافية جملموعة بشرية معينةا بالنماا وثيًقالنموذج اللغوي يرتبط ارتباًط إنَّ:يف األخرينقول  جيوز لنا أْن  

قات العال ألنَّ ؛اجملتمع ابع الثقايف املميز علىس يف إضفاء الطاللغة عامل أسا وبناء على ذلك فإنَّ

، وانتقال ر جوهري يف جمال الرتاكم الثقايفطة النموذج اللغوي الذي يقوم بدواالجتماعية التتشكل إال بواس

، وهي ةا من الوعي الثقايف للجماعاللغة تشكل جزًء وما كان ذلك كله إال ألنَّ (5).النمط الثقايف عرب األجيال

  ( 6) .وهي تعد يف بنيتها اجلوهرية واحدة من أقدم املظاهر هلذا الوعي

 

                                                           

 .331مبادئها وأعالمها ، ص( علم اللغة احلديث)ـ  ميشال زكريا ، األلسنية ( 1)

 . لساني أمريكي:   3893ـ  Benjamin Lee Whorf   3287ـ ( 2)

 . 61ـ عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابقا ، ص ( 3)

 .  302ـ نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ، ص ( 4)

 . 333زكريا ، املرجع املذكور سابقا ، ص ـ ميشال (  5)

 . 312ماريو باي ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ـ  ( 6)
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 :sociolinguistique/  Sociolinguistics علم االجتماع اللساني  -رابعًًا

    

     

أكد دي سويسر الطابع االجتماعي للسان من حيث هو نظام متكامل من العالمات  كانت البداية منذ أْن

خبصوصيات قيقة أمره  راسب من رواسب النشاط االجتماعي جلماعة بشرية معينة تتميز فهو يف ح ،الدالة

 (1) .، إذ ليس هناك حقيقة لسانية واقعية خارج بنية اجملتمعثقافية وحضارية متجانسة

لقد استمد دي سويسر هذا التصور االجتماعي للظاهرة اللغوية من املدد النظري الذي هيأه العامل   

إىل  الذي أثار االنتباه David Émile Durkheim ((1917– 1858دور كايم  االجتماعي 

ظاهرة اجتماعية كغريها من الظواهر األخرى  –إذ ذاك  –فأمست اللغة  ،خصوصيات الظاهرة االجتماعية

، فليس ا وظيفة اجتماعيةوتؤدي أيًض، ه إذا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية، مما جعل بعض العلماء يرى أنَّ

 (2).األنثروبولوجيا االجتماعيةو رق بني اللسانيات وعلم االجتماع ،اك فهن

ا عندما ا ومنهجًيمع اللسانيات معرفًي هو علم يدرس الظواهر االجتماعية من حيثيتقاطع علم االجتماع   

، ينشأ عن هذا التقاطع علم فرعي جديد يسمى بعلم االجتماع درس اللسان بوصفه ظاهرة اجتماعيةي

 .Sociolinguisticsني اللسا

                                                           

1 ـ   Juliette Garmadi, La sociolinguistique P13 . 

  .42ـ عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابقًا ، ص (   2)
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 علم االجتماع
اللسانيات 

علم االجتماع اللساني 

اللغة
 ظاهرة اجتماعية

 ظاهرة لسانية

  

جتماع
لم اال

ت وع
سانيا

ن الل
ك بي

شتر
م م

ة قاس
اللغ

 

 

 :موضوعات علم االجتماع اللساني 
 
 ( :  DIALECTES)اللهجات ـ 1

، عادة ما تستعمل أمناطا هلجية متفرعة ي إىل رقعة سياسية وحضارية معينةاجملموعة البشرية اليت تنتم نَّإ  

هذه اجملتمعات ختتلف فيما بينهما  تمعات العربية، إذ إنَّعن اللغة املثالية، كما نلفي ذلك واضحا يف اجمل

باختالف اللهجات اخلاصة اليت تعرف بها، كما نالحظ ذلك أيضا يف اللغة اإلجنليزية فهي يف إجنلرتا ختتلف 

، وقد يؤدي تعدد اللهجات وتباينها يف اجملتمع اإلجنليزية يف أمريكا واسرتاليا من حيث التلون اللهجي عن

، ط السياسية والدينية واالجتماعيةاحد إىل القطيعة واالنفصال عن اللغة املشرتكة حينما تغيب الروابالو

، ومن األمثلة على ذلك اليت هلا دور أساس يف هذا الشأن ا عندما تنعدم وسائل االتصال اجلماهريىوأيًض
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اليت كانت هلجات . ( غالية ـ والرومانيةاإليطالية ـ الفرنسية ـ اإلسبانية ـ الربت)اللغات األوروبية املعاصرة 

 (1) .متفرعة عن اللغة الالتينية

 : ( Idiolectes  /Idiolects)اللهجات الفردية ـ 2

لكل شخص خصائصه  ، إذ إنَّخصي أثناء اإلجناز الفعلي للكالميتعلق هذا النمط اللهجي بالطابع الش  

 : اللغوية املتميزة، ومنها

 .تلف من شخص إىل آخرصوتية اليت ختالبصمة ال - أ

 .ب ـ العادات اللغوية اليت تظهر أثناء عملية التلفظ

 .الشعور باالنتماء املهين واحلريف وأثره يف القاموس اللغوي عند الفرد املتكلم -ج

 : عالقة اللغة باجلنس ـ 3

بني لغة الرجال ولغة  اا ملموًسهناك فرًق ىل أنَّعلي للغة يف اجملتمع يهدي إأدنى تأمل يف اإلجناز الف نَّإ  

، هناك كلمات خاصة بالنساء تلف عن القاموس اللغوي عند الرجل، فالقاموس اللغوي عند املرأة خيالنساء

، وقد تزداد على املشاعر واألحاسيس والعواطف اليستعملها الرجال كأمساء األلوان مثال  والصفات الدالة

، وقد تقل نسني يف مرافق احلياة االجتماعيةبني اجل التسمح باالختالط هذه الفروق يف اجملتمعات اليت

  ( 2) .وتتالشى يف اجملتمعات اليت تبيح االختالط

 :عالقة اللغة بالتباين االجتماعي ـ 4

، فيبني الفروق اللغوية اللغوي النسقيدرس علم االجتماع اللساني ظاهرة التفاوت الطبقي وأثرها يف   

وأثر  ،طبقة إىل أخرىختلفة، كما يرصد التحول أو االنتقال االجتماعي من املوجودة بني طبقات اجملتمع امل

 . اللغوي  النسقذلك كله يف حتول بنية 

 ( : TABOU)الكالم احملظور ـ 5

ألن االستعمال اللغوي خيضع لقواعد واعتبارات ؛ ا ا كبرًيترتبط هذه الظاهرة باجملتمع اللغوي ارتباًط  

قبل أو ترفض استعمال كلمات ىل آخر ، وهذه االعتبارات هي اليت تاجتماعية ختتلف من جمتمع إ

، فنرى يف كثري من  تتصل بالعيوب والعاهات اجلسمية، وأمساء األمراضمثل الكلمات اليتمعينة،

: تستبدل عادة  بكلمات مثل  اليت( مات) :بتهذيب بعض الكلمات وحتسينها، مثل كلمة اجملتمعات حتاياًل

جند بعض  كما. ذهب إىل جوار ربه  ،، اختاره اهللهلل ، أسلم روحه، قضى حنبه، توفاه اهللانتقل إىل رمحة ا

                                                           

 . 46،  44، ص ف مدكور، املرجع املذكور سابًقاـ عاط( 1)

 . 45، ص نفسه املرجعـ ( 2)
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الكلمات اليت تتصل بأجزاء معينة من جسم اإلنسان  :ا مثل، بل يصادرها اجتماعًيالكلمات يعزهلا اجملتمع

 (1).وإفرازاته واألمور اجلنسية

 

  :Psycholinguistics / Psycholinguistique/  علم النفس اللسانيخامسًًا ـ 

ا ، وحينما يتناول اللغة بوصفها ظاهرة نفسية يتقاطع منهجًياهرة النفسية بكل أبعادهايدرس علم النفس الظ  

 . ا ينعت بعلم النفس اللساني مركًب فيشكل هذا التقاطع منوااًل ،مع اللسانيات

   

كان االهتمام بالظاهرة اللغوية  فمنذ أْن ،للغويةوالظاهرة ا،ليس هذا التقارب جبديد بني الظاهرة النفسية   

اف حقيقة هذه كان التصور النفسي هلذه الظاهرة حاضرًا حضورًا دائما يف أي مبحث يسعى إىل استكش

 .الظاهرة اإلنسانية 

 

نزعة ال ) ( 2)رهاصات األوىل هلذا العلم تتكون يف رحاب املدرسة اإلجنليزية اليت ميثلها الرتابطيونكانت اإل  

، طة تداعي األفكارقلية بواسالذين كانوا منشغلني بتفسري العمليات الع ( Associationismالرتابطية  

 . وكانت تعتمد يف حتليل ذلك على املعرفة اللغوية 

   

  W .كما جند مالمح علم النفس اللساني تتبدى يف أصفى صورة هلا يف أملانيا على يد وهلام فونت  

Wundt 
ه أول باحث نفسي يكتب ، كما أنَّ 0228ربا لعلم النفس عام تمن أسس خم وهو أول(3)

 .املقاالت الطوال حول سيكولوجية اللغة

                                                           

 .010ـ زكي حسام الدين ،أصول تراثية يف علم اللغة ، ص ( 1)

عن طريق العقل الذي ينظم  ( ترابط األفكار)ـ املرتكز املعريف األساس الذي ترتكز عليه هذه املدرسة هو مفهوم الرتابط  (2)

 .تداعي واالستدعاءاألفكار والتصورات الذهنية يف سلسلة من  العالقات النسقية  القائمة على ال

أول  1879، أسس سنة ( 1921ـ 1832)فيلسوف ونفساني أملاني  . .Wilhelm Maximilian Wund ـ( 3)

بأملانيا، كان له الفضل الكبري يف تكوين عدد من الطلبة من أوروبا وأمريكا (  .Leipzig)خمترب يف علم النفس التجرييب يف 

 . لتجرييبالشمالية، وإكسابهم منهجية علم النفس ا
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واستقل بنفسه خاصة منذ أن ظهر عدد خاص من جملة علم النفس ، أما يف أمريكا فقد اكتمل هذا املبحث   

لفة لعلم النفس اللساني يف ظل ، حيث كان موضوع هذا العدد املشكالت املخت 0821األمريكية سنة 

 (1) .(كالم / لسان ) الثنائية 

 

نفساني   (0862ـ  0226) John Broadus Watsonويتدعم هذا املنهج بظهور أفكار واطسون   

إلنساني ما هو إال السلوك ا يرى واطسون أنَّ.  0830مؤسس علم النفس السلوكي ابتداء من سنة  أمريكي 

ن ذلك دراسة السلوك م ، ويقرتح بداًلا للدراسة النفسيةا مناسًبالعقل ليس موضوًع ، وأنَّسلوك ديناميكي

أي إجراء عملي يتناول الظاهرة النفسية مبعزل عن املثري واالستجابة ، يعد  ومن ههنا فإنَّ. الظاهري فحسب

 . ا  ا عقيًموهما علمًي

   

تكون  فهي التعدو أْن ،اا بسيًطَرْت حينئذ تفسرًيا، وُفسِّا ظاهرًيأصبحت اللغة بناء على هذا التصور سلوًك   

 (2) .جمموعة من ردود األفعال املشروطة

   

 Burrhus Frederic Skinner ، ثم سكينر( HULL( )0821)ثم يظهر بعد ذلك هيل  

وهي النظرية  (3)،وأسقط معطياتها على عملية التعلم، (0862)الذي طور هذه النظرية 0881ـ0814

خباصة ما كتبه عامل النفس السلوكي بول  (Bloomfield)يف الفكر اللساني عند بلومفيلد اليت أثرت 

 (4) ."األصول النظرية للسلوك اإلنساني: "يف كتابه ( Paul Weiss)ويس 

نظرية االتصال  0842عندما كانت السلوكية يف أوج ازدهارها ظهرت يف هذه الفرتة ؛ أي ابتداء من سنة   

 Judith)، وترى جودت جرن (8113ـ 3831 ) Claude Shannonانون على يد مؤسسها ش

Green )َّونظرية االتصال نظرية التعلم: اللغة قد تأثروا مبؤثرين أساسني علماء النفس الذين درسوا أن ،

اللغة  ، وهي تنطلق من حقيقة مؤداها أنَّليت تبحث يف عملية االتصال بعامة، واالتصال اللغوي خباصةا

جانب من جوانب الرسالة  ، متكنهم من التحكم يف أيتتطلب من مستخدميها دراية وخربة الطبيعية

                                                           

   32، ص ـ  حلمي خليل، اللغة والطفل( 1)

 . 32ـ  املرجع نفسه ،ص  ( 2)

3 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov,OP.CIT, pp92-93. 

 . 34، ص ا، املرجع املذكور سابًقـ حلمي خليل( 4)
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، فهي ترتكز وسيلة من وسائل التواصلها العام  جتعل اللغة اإلنسانية فنظرية االتصال يف توجه.(1)الكالمية

 .على دراسة آلية تركيب  الرسائل الشفوية وتفكيكها يف خمتلف السياقات 

  

،  0864حوالي ( 3110ـ0831) Thomas A. Sebeokذه احملاوالت على يد سيبيوك اكتملت ه  

ا املنهجية ، فأصبح علًم ، ومن ههنا أخذ هذا العلم خصائصه(2)ْطِلَق مصطلح علم النفس اللسانيوُأ

ليدية بذاته ، له أدواته العلمية ، وإجراءاته التطبيقية، ويتبلور ذلك خباصة بعد ظهور النظرية التو مستقاًل

الذي يرى أن عقل الطفل حيتوي على خصائص فطرية، أو ( Chomsky)والتحويلية على يد تشومسكي 

له استعداد  إذ ذاك، وهو من على تعلم أي لغة إنسانيةا ما ميكن أن ينعت بامللكة الفطرية اليت جتعله قادًر

 (3).ةيكوِّن قواعد لغته من خالل الكالم الذي يسمعه بصورة إبداعي فطري ألْن

 

 :وموضوعاته  أهداف علم النفس اللساني
 

 :يهدف علم اللساني إىل :األهداف : أوال

  .انب النفسية يف الظاهرة اللغويةـ تقديم تفسري علمي دقيق للجو 0

 .دماغ يف إنتاج اللغة واستقباهلاـ حتديد األسس العصبية للغة ودور ال 3

  .العالقة بني اللغة والتفكريـ حتديد األسس النظرية للغة من خالل دراسة  2

 .ـ ضبط طبيعة العالقة بني اللغة والذاكرة 4

 . (فعال العقلية واللغوية املناسبةتفسري املنطوق واملكتوب وحتديد ردود األ ) :الفهم واإلدراكـ ضبط آليات  6

 .(الكتابةوالقراءة،والكالم،وستماع،اال)  :ـ ضبط املهارات اللغوية 5

التأتأة والفأفأة  :مثل. الفهم يف التواصل اللغوي واألمراض الكالمية املرتبطة بذلك ـ تشخيص صعوبات 2

 .(صعوبة تركيب اجلمل وتفكيكها) بيةواحلبسة الكالمية و احلبسة الرتكي

                                                           

 . 32، ص  ا، املرجع املذكور سابًقـ حلمي خليل( 1)

2 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov. OP.CIT,p96. 

 .21، ص ـ املرجع نفسه( 3)



 

 

152 

 : يدرس علم النفس اللساني املوضوعات اآلتية :املوضوعات : ثانيا

  .(عالقة اللغة باحلالة النفسية للمتكلم)  :لغةـ خصائص السلوك اللغوي وأثر اجلوانب النفسية يف ال0

 .(مراحل النمو اللغوي)  :عند الطفل ـ اكتساب اللغة 3

تسمح له باملمارسة  القدرة العقلية اليت ميتلكها اإلنسان واليت)  :واألداء الكالمي،ـ الكفاية اللغوية  2

  .(الفعليه للغة

  .(اجاةالداخلي أو املناحلوار )  :ـ احلوار الذاتي 4

 

 . ـ اضطرابات اللغة والعوائق اليت تعرتض العملية التلفظية وأمراض الكالم  6

 .(الكتابةوالقراءة، والكالم، واالستماع، )  :ـ صعوبات امتالك املهارات اللغوية 5

 . ـ اضطراب الذاكرة اللغوية 2 

 . ـ ضبط طبيعة العالقة بني اللغة والذاكرة 2

 :Geolinguistics  / Géolinguistique نيةالجغرافيا اللسا: سادًسا

 

، عة قدمية يقدم البحث اللغوي نفسهنزناء التعامل مع الظاهرة اللغوية عد االهتمام بالعامل اجلغرايف أثُي  

العامل اجلغرايف  ويظهر ذلك يف حرصهم الشديد  ىفالدارسون العرب األقدمون أسسوا حترياتهم اللغوية عل

، اللسانيات اخلارجيةويندرج هذا اإلجراء فيما يسمى بالبحث يف . اا جغرافًيحة حتديًدعلى حتديد رقعة الفصا

، خيرج من جمال عالقة الظاهرة اللسانية باملكان من يباشر مسألة إنَّ: " يقول دي سوسري يف هذا الشأن

   (1)"اللسانيات الداخلية  ويدخل يف جمال اللسانيات اخلارجية 

  

 ،احلدث اللغوي ا له يف تنوععلى املكان قد جيد مربًر –يف اللسانيات اخلارجية  –إنَّ تأسيس البحث   

لئن كانت االختالفات اللغوية النامجة عن : " واختالفه من منطقة جغرافية إىل أخرى، يقول دي سوسري 

                                                           

 . 326، ص روس يف األلسنية العامة، ترمجة صاحل القرمادي، دـ دي سوسري( 1)
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هذه  إنَّ)...( عيان ، تربز مباشرة للالختالفات اللغوية بني مكان وآخرا ا ما تغيب عن املالحظ فإنَّالزمان غالًب

 (1)."اا خاًصله لساًن ا من الشعوب يتفطن إىل أنَّ، هي اليت جتعل شعًباملقارنة بالذات

  

ها الصوتية والرتكيبية وقد حاول الباحثون يف هذا السمت ضبط االستعماالت اللغوية املختلفة بكل مستويات   

، ويتم ذلك عادة ري املستعمل للغة معينةمصدر البش، وتصنيفها حسب التوزيع اجلغرايف للوالداللية

 . ن االختالفات اللهجية للمجموعة البشرية الواحدةطة خرائط وأطاليس تبيِّاسبو

 

نموذج التغيرات الصوتية بتغير المكان 

   قلم ــــــــــــــــــــــ ألم

GALEM  قلم ــــــــــــــــــــ 

غلم   قلم ـــــــــــــــــــ 

   قلم ـــــــــــــــــــ كلم

 الجيم المصرية

GA

الغين 

 الكاف

األلف

القاف 

 
 

 Georg Wenker  (0263نيااألملأول مبادرة تسجل يف هذا الشأن كانت على يد الباحث اللغوي     

( Wenker)ثم وسع (  0220)الفكر اللغوي آنذاك   بسبب تأخر نشر أحباثه  الذي مل يؤثر يف (0800ـ 

جملموعة أسئلة كان قد ( إجابة 44630)التحريات إىل كل املناطق األملانية فحصل على جمموعة من األجوبة 

 . Deutscher Sprachtlasبعنوان  0835هذه النتائج مل تظهر إال يف سنة  اعتمدها، بيد أنَّ

                                                           

 . 326، ص ، روس يف األلسنية العامة، ترمجة صاحل القرمادي، ددي سوسريـ ( 1)
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ريون ، وهو جول جيلفقام أحد الباحثني، ون يهتمون بهذا النوع من الدراسةد ذلك بدأ الفرنسيثم بع   

Jules Gilliéron (0264 – 0835  )ملوجهة ملعرفة بإجراء حتريات تتمثل يف جمموعة من األمثلة ا

منطقة  521سؤال طرحت على األهالي الذين يتوزعون على  0611، تتكون من كيفيات أداء اللغة

 L'Atlas) .(1)ط ونشرها باسم أطلس فرنسا اللغويثم وضع األجوبة على خرائ ،غرافية معينةج

linguistique de la France (ALF  3831و 3818يسمى أيضا أطلس جيلريون نشر بني 

 . ا من األقاليم اجلغرافية لفرنسايتضمن االختالفات اللهجية انطالًق

 : (2)سمت ومن الكتب األخرى اليت تدرج يف هذا ال

-Andre MARTINET, Prononciation du français contemporain,  1945. 

 

P. Nauton, Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central 

1957 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .0823سنة  0، العدد  20،  21ـ احلاج صاحل ، املرجع املذكور سابقا ، ص ( 1)

  030ـ  ميشال زكريا ، املرجع املذكور سابقا ، ص ( 2)
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 المباحث: القسم الثاني 

 

 

 .المبحث الصوتي: المبحث األول

 

 

 .المبحث التركيبي : المبحث الثاني

 

 

 .المبحث  الداللي : لمبحث الثالثا
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 .المبحث الصوتي:  أواًل
 

 :  توطئة
نظرة  اللغوية ةيف الظاهر اتتناول مظهرًا أساًس فيةه دراسة وصّنإحيث  من املبحث تقتضي طبيعة هذا   

 تعقببإال  كواليتحقق ذل ، لألصوات اللغويةيف ترقية الوصف العلمي الدارسني األقدمني  فاحصة جلهود

والوقوف على املعامل الكربى للدراسات الصوتية يف هذا  ،ا ا مرحلًيتعقًباللغوية  لدراساتتطور امسار 

 .املسار 

قد  ناك ينساناإلجند الفكر  ،الصوتية عرب التاريخ الدراسةيف جمال  ة ينساناإل اإلسهامات املًي إذا ما تأملنا  

دور  إىل ذلك يف جوهره ويعود ،بالظاهرة الصوتيةة ينساناإل ا من عمر احلضارةيف فرتة مبكرة جًداهتم 

 بالضرورةتقتضي ة ينساناإلالطبيعة  نَّإإذ  ،تواصلي بني أفراد اجملتمع البشريال النسقيف اكتمال  األصوات

 .بالغ عملية التواصل واإل استعمال الصوت لتحقيق  ية  واالجتماعيةالنفسوالعضوية 

 

 عندالنطق جهاز أعضاء  حتدثه احسًيا أثًر الظاهرة بوصفها هذه إىل لقدممنذ ا نساناإل التفتلقد   

وإجياد التفسري الكايف  القديم من أجل مقاربتها ينساناإليف الفكر  جند حماوالت رائدة لذلك،نساناإل

 .ملظاهرها املختلفة

 .ة ينساناإلريخ احلضارة عرب تا الصوتيةراسة لدمسار االبارزة يف احملطات  نقف عند أهم أْن ،حينئذ ،حناول

 

 : عند الهنودالصوتية  الدراسة:واًلأ
 
 هذهنشأت وقد  ،والدراسة الصوتية خباصة ا بالدراسة اللغوية بعامةملحوًظ القد اهتم اهلنود اهتماًم  

خاصة يف يتبدى ذلك و، (VIDA)لدى الديانة اهلندوسيةيف رحاب الكتاب املقدس  الدراسة واكتملت

أو  ،الذي عاش يف القرن اخلامسالعامل اللغوي اهلندي ( Panini ) بانيين اليت تنسب إىل اجلهود اللغوية

 .الرابع قبل امليالد

نطقها يف تاريخ اللغوية من ناحية دقيق لألصوات أول وصف  أنَّ علىجل الدارسني املعاصرين جيمع   

اهلندية  مر الذي يدهشنا يف القواعداأل: "أنيف هذا الش مونانجورج يقول  ،يد اهلنود على ناكة ينساناإل
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اللفظ الصحيح للعبارات  باختيار يعنون عناية قصوى اهلنود ناوك ،الثانياللغوي  ها قامت بالتحليلأنَّ

 (1).اللغوية أول وصف لألصوات تدوين بهم إىل مما أدى، الدقيقة

الوصف  يف دقة يتجلى ،اا عميًقيًّلما عوعًّجندها تعكس  الصوتية عند اهلنود الدراسات مليًّا ناتأملإذا   

،  امثاليًّ ازًاجنإيعد الم الذي الفعلي للكأي األداء  ؛ بالنطق الصحيح اهتمامهم إىل ويعود ذلك ،والتصنيف

بهذا املرتبط  املثالي وهذا النموذج(.الفيدا) الديين للكتاب األجيال القارئة لدى اا ومألوًفمتواتًر أضحى

 ،من اجلانبني النطقي والسمعي ادقيًقا يصف األصوات وصًف علميف نشأة  مل املباشرالعا ناك (الفيدا)الكتاب

وهذا ، اء الصحيح باعتماد معايري صوتيةقراءة النص الديين واألدقواعد ا على وضع حرصهم شديًد ناك إذ 

 .ا الحًق اإلسالمية  القراء يف الثقافةشبيه مبا فعله 

      

 :  يف اآلتي الصوتية عند اهلنود مل مظاهر الدراسةجن أْن ، حينئذ ،ميكن لنا   

 ،لصوتا ُثِدْحالذي ُي سَفالنَّأي : (Svara) (سفارا)بشكل عام على  الكالم يعتمد أنَّ اهلنود يرىـ 0

يف  املتحركة األعضاء يتغري بتغري إذ ،حال اليستقر على الصائت َسَفالنَّ أنَّبيد  ،أو اهلواء الذي حيمله

ويعين التماس  ،(Sparsa) (سبارسا) عندهم بـ التغري والتلون ينعت وهذا ،يالتجويف النطق

 ُسَفالنَّويصبح ،ذلك الذي حدث فيه كانإىل امل الوضعية هذهعن  الصوت الناتج ،وينسب حينئذ ،والضغط

 (ساسفار) ويقابله ، (اناجنافي) احلالة هذهيف  ويسمى ،الضغط فيه الذي وقع بصفة املوضع اموصوًفمن ههنا 

 . اا صائًتًسَفالذي ليس إال َن الصوت اجملرد

( انسته)بـ عندهم ُموَساليت ُت املخارج على القائم خيتلف عن التقسيم عند اهلنود تقسيم آخر  لألصوات ـ 3

(Sthāna )،  بطبيعتها األصوات أنَّهلم  نيتب ،مالحظة دقيقة األصوات إنتاج عمليةالحظوا  أْنفبعد 

 هيو ،(سبارسا):ـبينعت صنف  فهناك ،خمارجها اعاتسحسب  َفنََّصُت أْنميكن ( ويةالعض) الفيزيولوجية

 :ـيسمى بخر وهناك صنف آ ،غري الصائت سَفالنَّأي ،(ناأومس) يسمىضغط بتأثري ث داليت حت األصوات

وال  ،تكون مضغوطة أْنا أيًض والميكن هلا ،مبطلقة أصاًل اليت ليست املتوسطة األصواتأي ؛( تاهستاأن)

 . الشديدة( سبارسا)و ( سفارسا)بني  هيف ،منفوخة

 

زيادة  – واليت تتميز ، (تناكهوسف)ي ِرَجْنبصوت َح ُبَحْصاليت ُت األصواتبني  أيضًا اهلنود  وقد ميز  

 .الغنة أصوات هيو ،(وناسيكاأن)في ناأليف التجويف  بصدى –كونها مصحوبة بصوت حنجري  على

                                                           

 .56ـ جورج مونان ، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حيت القرن العشرين ، ص ( 1)
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الظاهرة الصوتية عند اإلنسان  دراسة إىل جتاوزوا ذلك بل ،التطبيقية فيةالوص سةمل يكتف اهلنود بالدراـ 2

 يف إطارها العميقة تعد رائدة النظرية مالحظاتهم نَّإإذ  ،راء التنكر والترديف هذا اجملال آفلهم  ،ةدراسة نظري

 .لتارخيي ا

 

الفرق  إىلا تبهوا مبكًرنافقد  ،ية الصوت اللغوهيما :اهتمامهم ومن القضايا اجلوهرية اليت استقطبت  

( عضوية) ظاهرة فيزيولوجية والصوت من حيث هو ،عامة ظاهرة فيزيائية من حيث هو بني الصوت القائم

لصوت اللغوي من الناحية تميز بها اياليت أدركوا اخلاصية االهتمام  ويف رحاب هذا ،البشرخاصة بكالم 

 . الليةوالد الوظيفية

 

 علىية قادرة ملأولية لنظرية ع أرضية وضعوايكونون قد  –العطاء الوافر وبهذا  –نود اهل نإف ،ومن ههنا  

جية والفيزيولو يةالنفس هاجوانببكل  الصوتيةبالظاهرة  الت املتعلقةاتقديم التفسري الكايف لكل احل

  (1).والفيزيائية
 

 :اليونانالدراسة الصوتية عند  : ثانيا
 
منها ما هو صوتي  مستوياتهااللغوية بكل  األقدمون بالظاهرة ونياليونانرون واملفك الفالسفةشغل نالقد   

 النسقطبيعة  تتناول يف جمملها يفردون مباحث شتى اانفكوما  همنَّإ إذ ، الليومنها ما هو تركييب ود

يف  ةفيما زال ميلك الشرعية املعر فر يف ظل هذا االهتمام رصيد علميفتوا ،ةلسانيلاومكوناته التواصلي 

 .املعاصر لسانيلاالفكر 

  

البداية  نَّإذ إ ،ةياليونانيف احلضارة  وتطوره الكتابةراسة الصوتية يف نظام دبال نيياليوناناهتمام يتبدى     

ويتعلق األمر بالتغيري  ،القرن السابع البوني الذي حدث قبل من اإلصالح اانطالًق كانت يف هذا اجملال اجلادة

 امتييًز املمدودتني( æ) ىاللة علللد (O) شئأنو (H)حيث استخدم احلرف  ،احلروفيف سلسلة  الذي طرأ

 – 421) (1)(EURIPIDE)وربيدس أ منذ عهداليونان  ناك.(2)هلما عن حروف املد القصرية 

                                                           

 . 44 – 43ـ ينظر احلاج صاحل  ، مدخل إىل علم اللسان احلديث ، جملة اللسانيات ، ص ( 1)

2  - GEORGES MOUNIN, Histoire de la linguistique: Des origines au XXe. 

siécle.  P 66 .   
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أفالطون يف  جهد نشري ههنا إىل أنجيدر بنا و ،الصائتة األصواتالصامتة و األصواتمييزون بني  (م.ق415

يف حواره  التحليل السمعي لألصوات – م. ق 226 – 225 حوالي –قد تناول  ناك هنَّإ إذا ،لاهذا اجمل

أي  ؛ثم نصنف باقي العناصر ،نبدأ بتمييز الصوائت أْن أيًضا أال ينبغي لنا حنن": يقول (Cratyl)كراتيل

اليت  العناصر إىل ثم ننتقل ،اصوًت التتضمن هيو ،واعهاأنحسب  العناصر الصوتية اليت التقبل التجزئة

 (2)" الصائتة األصواتوال  ،الصامتة  األصواتمن  ليست

    

شامل  من ترميز هوما يوفر، الكتابةيف نظام  تتجلىاليونان الصوتية عند الدراسة  نَّإبدء نقول  على عود  

 –ا تارخيًي و مؤكدكما ه –  ة ياليونان الكتابة نَّأل ،ياليونان للسانايف  مألوفة هيكما  ،الصوتية للظاهرة

 للفنيقيني بفضل احلركة التجارية الواسعةة ياليونانار صيف األم تشرتنااليت  الفنيقية الكتابةمن  تستمد أصوهلا

ويؤسسون مما جعلهم يستقرون  ،مل سواحل البحر األبيض املتوسطليش قد توسع نفوذهم ناالذين ك

 التجارة إىل ْمُهْتاَدوَق، خاصة (3)ةريييباجلزيرة اإله شبيف  ومناطق شاسعة ،فريقيامستعمرات هلم يف مشال إ

 .ويف اجلزر القريبة منهم ،األصلي يف موطنهم اليونان التعامل مع 

 

 مثن ما اخرتعوهأ الفنيقيون أهدى، ةينساناإلوتعميق قيمه  ،االحتكاك احلضاري تأكيد ىمنهم عل وحرًصا

ومن  ،اليونانالفنيقية يف بالد  الكتابة تشرتناف ،ابةالكتبذلك نظام وأعين  ؛ازات حضارية راقيةجنإن م

وقد  ،املعروفة ةياليونان لألجبدية أصاًل الفنيقية لكتابةا نظام فأضحى .(4)بيةومجيع األمصار األور إىلخالهلم 

 (5).ي بلينوسالرومانو ،ودوتهري القديم ياليوناناملؤرخ  صرح بذلك

   

                                                                                                                                                                                       

 (ق م 014ـ  011)شاعر تراجيدي يوناني   Euripide ـ  (1)

2 -  GEORGES MOUNIN, Histoire de la linguistique: Des origines au XXe. 

siécle..  P 87 .   

، تقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من قارة (لألندلس اإلسالميأثناء فرتة احلكم  جزيرة األندلس)  شبه جزيرة َأْيِبرِيَيا ـ ( 3)

 . ومستعمرة جبل طارق وأندورا والربتغال إسبانياتتكون من . أوروبا

 .82ـ  ينظر أمحد هبو ، األجبدية ،نشأة الكتابة وأشكاهلا عند الشعوب ،ص ( 4)

 . 88ـ  املرجع نفسه ، ( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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 إىلبها  بالصورة اليت وصل نييقيالفن دعن الكتابة نظام أنَّهو  ،أنالش يف هذا لنا ذكره ما ميكن أنَّبيد    

ا ا ترميزًينسًق إليه  يضيفوننيياليوناناألمر الذي جعل  ،الصامتة فحسب األصوات على اقتصر ،اليونان

 افأل :الفنيقية كتابةاملألوفة يف ال يةنابأمساء احلروف الكنع مع االحتفاظ (1)الصائتة األصواتب اخاًص

(ALPHA ) بيتا(BETA) اجام(GAMMA)  دلتا(DELTA) ـبيت  ـألف : ية نايف الكنع هيو 

 (2) .باب ـمجل  بيت ـ  ـثور : وتعين  ـدالت  ـمجيل 

الرصيد  ذلك ،الصوتية يف جمال الدراسة اا معرفًيرصيًد ألرسطو جندها تتضمن املدونة الفكرية ملناإذا تأ  

احلرف صوت  : " أنفنجده يقول يف هذا الش ،ية للتحليل الصوتيلمالع ةوعي عميق بالقيم الذي يدل على

يصدر  اأيًض نااحليو نَّذلك أل ،يف تركيب صوت معقديدخل  أْن وهو صوت معني ومن طبيعته ،اليتجزأ

 ،ومتوسطة وصامتة من حروف صائتة وتتألف األجبدية ،فراحل ولكن ال أطلق عليها اسم ،التتجزأ صواًتاأ

واحلرف  ،قارب يف الشفتنيأو ت ،للسانايف  دون حركة اا مسموًعصوًت هو الذي ميلك صائتالواحلرف 

حرف :  ذلك مثال على ،والشفتني للساناالتقارب يف  ضل هذافا بمسموًع اهو الذي ميلك صوًت املتوسط

، رف صامتح هإذا رافق ايكون مسموًع لكنه)...(  ال ميلك أي صوت واحلرف الصامت )...(أو الراء  نيالس

وقد  ، الذي ينطق منه كانامل باختالفم أو وضع الف الشكل الذي يتخذه باختالفف احلرو هذهوختتلف 

 املقطع فهو صوت خال من املعنىا أمَّ. )...( بني بني أو  ، و خشنةحادة أ ، أو مهموسة ،تكون جمهورة 

 (3) ."صامت وصائت من حرفني يتألف

 :ما يلي  ي إىليف هذا النص تهد عجلىنظرة  نَّإ

 .  يدخل يف تركيب معقد أْن وهو قابل يف ذاته ،أصغروحدة  لتحليل إىلال يقبل  ااحلرف صوت ـ 0

 .ومتوسطة وصامتة ،نسق ترميزي حضاري من حروف صائتة هيمن حيث  ،تتكون األجبديةـ 3

 الصوت أنَّ مبعنى ،أو الشفتني ،للسانادون إحداث حركة يف هو صوت مسموع يظهر : احلرف الصائت 

 .ق عضوي سبيله أي عائ يعرتض أْندون الصوتي  حينما مير اهلواء يف اجملرى ُثُدْحَي الصائت

أو الشفتني مثل السني  للساناتقارب يف  بفضل ُثُدْحهو الصوت املسموع الذي َي:  طاحلرف املتوس

 .والراء

 الذلك اليكون مسموًع ،تهالنطق يف ذا علىهو صوت الميلك أي أثر صوتي مساعد  :احلرف الصامت 

 .صوت صائت رافقه إال إذا

 .تباين خمارجهابحيث تتباين  ،جهاز النطقشكل أعضاء  باختالفاحلروف  هذهختتلف ـ 2

                                                           

 . 88،ينظر أمحد هبو ، األجبدية ،نشأة الكتابة وأشكاهلا عند الشعوب ـ  ( 1)

 . 32، ص رجع نفسهامل ـ ( 2)

 . 25ـ جورج مونان ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 3)
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 .صفاتها السمعية باختالف ختتلف أيًضا هيف ،خمارجها باختالفختتلف  هي بقدر ما األصوات هذه نَّإـ 4

 

 اآلخرو ا من صوتني أحدهما صامتن أساًسكوَّتوهو ي ،ذاتهيف  جمرد خيلو من أي داللة صوت املقطع ـ 6

 .صائت

 

 :الدراسة الصوتية عند العرب : ثالثا
 

 يف البيئة الكريم القرآن واحلضاري الذي أحدثهت الدراسة اللغوية العربية يف رحاب التحول الفكري نشأ   

 بدأوتأسيًسا على ذلك  ،الدالليني الرتكييب وويستامل مبعجزة البناء اللغوي علىمن الشعور  اانطالًق ،العربية

النطق السليم من ناحية  تفكري يف وضع معايري للحفاظ علىوال ،من ناحية الرتميزي التفكري يف النسق 

العربية اللغوية  العربي يف البيئة للسان املثالي املستمع  –ملتكلم كفاية ا تقتضيهوذلك كله حسب ما  ،أخرى

 . ةاملتجانس

  

: العلمية  اختالف توجهاتهم الدارسني األقدمني على لدىخاص  باهتمامالصوتي  اجلانبقد حظي ل  

 أنهو االهتمام بالظاهرة الصوتية  ذلك وأحسن دليل على،والنحاة وعلماء األصول والفالسفةالقراء 

 قابلةيث هو ظاهرة الصوت من ح ناك للنحو العربي املعايري التأسيسية يف وضع ل عليهي املعوَّاألولساس األ

 مع كاتبه (هـ52) ؤليدال أبي األسود قصة بيلهما حنن بس لتعزيز صورة أصفى أنويبدو  ، ة املباشرةظللمالح

نقطة  قطنافمي باحلرف ف رأيتين قد فتحت اإذ ": قال له  ذإ ،يم رالك القرآن قراءةضوابط  بوضع حينما همَّ

فاجعل النقطة حتت  ،كسرت نإة بني يدي احلرف ، وقط نقطناف، ضممت فمي  ْنإفوقه على أعاله ،ف

 (1)."نقطتني النقطة مكانفاجعل ، غنة  ا من ذلكتبعت شيًئأ ْنإف احلرف ،

 :تأمل يف هذا القول يالحظ ما يليامل نَّإ

مالحظة ( النطقية)لتلفظية امالحظة العملية  على موضوعي قائمههنا منهج علمي  ل عليهاملنهج املعوَّـ 0

 .من حيث هي أداء خطابي يف الواقع الفعلي للحدث اللغوي ،مباشرة

قراءة صحيحة  الكريم لقرآنا قراءةمن  اانطالًقألداء الفعلي ضوابط ا وضع إىلهذا العمل يهدف  ـ 3

 .العربي  للسانللكفاية اللغوية  القراءة اليت ختضع تلك ،وأصيلة

 .ة الصوتيةظاهراينة ال رحاب معيفنشأ  اجلنينية مرحلتهالقواعدي يف  النسقـ 2

                                                           

 .03، أخبار النحويني البصريني ، ص ـ السريايف( 1)
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الفيزيولوجي     اجلانبأساسها العربي، للسانايف  (حركات اإلعراب) الوظيفيةمصطلحات املميزات ـ 4

 .من الظاهرة الصوتية ( العضوي)

 امنذ فرتة مبكرة جًد تبهناالعربي الفكر اللغوي  أنَّ مما يدل على ،حماولة واقعية حماولة أبي األسود كانتـ 6

 .ةينساناإليف اللغة  الصوت هميةأ إىل

 

 :الصوتية عند الخليل الدراسةأ ـ 

تبوأ االهتمام بالدراسة الصوتية مكانة راقية يف الفكر اللساني العربي القديم على يد اخلليل بن أمحد  لقد  

ية ا من عصر احلضارة العربية واإلسالمية برؤالذي انفرد يف حقبة تارخيية مبكرة جًد( هـ 026)الفراهيدي 

واعية وعميقة عند تعامله مع طبيعة األصوات اللغوية، األمر الذي جعله ُيْخِرُج أول معجم عربي ُأسَِّس 

ترتيب مواده على خمارج األصوات ، ولذلك ُوِسَم بالعني نسبة إىل أول صوت حلقي حسب ترتيب 

 .األصوات عند اخلليل 

دراسة دقيقة  ألرضية العلمية لدراسة األصواتللخليل بن أمحد الفراهيدي فضل كبري يف تهيئة ا كان   

إذ تعرض إىل مكونات  ،، فقد قدم اخلليل صورة وافية عن جهاز النطق عند اإلنسانا شاماًلووصفها وصًف

 ِةيَِّقْلفوقف عند احَل ،د بدقة فائقة مواقع إنتاج األصوات، وحدَّنتاج الصوت من احللق إىل الشفتنيمسار إ

 . ا على حسه ومسعه وعادته اللغوية ، وبني خمرج كل صوت معتمًد ِةيَِّوَفوالشَّ ِةيَِّقَلوالذَّ ِةيَِّعْطوالنِّ ِةيَِّرْجوالشَّ

ا ملا أراد ترتيب معجمه ترتيًب) احلس السمعي عند اخلليل جعله يتجاوز نظامني كانا مألوفني آنذاك  إنَّ  

  .(اصوتًي

ا التشابه مراعًي( هـ28ت)(1)عاصمالذي وضعه نصر بن  قالنسهو و ،اهلجائيةنظام احلروف  :األول  النسق

  (1).بني احلروف يف شكلها اخلطي

                                                           

ـ نصر بن عاصم الليثي هو أول من رتَّب احلروف اهلجائية العربية على أساس التجانس والتشابه، ووضع ( 1)

الذي قام به نصر بن عاصم كان تكملة لنقط املصحف الذي اضطلع به  ، وهذا العملللميز بينها( نقط احلروف)اإلعجام

عزة حسن ، . حتقيق د( 444)ينظر احملكم يف نقط املصاحف ، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني . شيخه أبو األسود الدؤلي

 .38،21، ص  0882دار الفكر 
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 . ميةوهو نظام موروث عن اللغات السا ،األجبدي النسق :الثاني  النسق

الرتتيب التصاعدي ملخارج ا على ا أساًسا آخر قائًمترتيبًي نسًقاني واستعمل النسقل هذين جتاوز اخللي   

وال يف الزمن ، يف زمانه سبب املباشر الذي جعل اخلليل يلجأ إىل هذا الرتتيب غري املألوف، والاألصوات

باحللق، فاملمر األول لألصوات يف  ر أصاًله ملا تأمل األصوات يف اللسان العربي وجدها متهو أنَّالسابق، 

حتى يكون الرتتيب صوت من خمرج احللق يكون البدء بأول  ق، لذلك فضل أْنمسارها التشرحيي هو احلل

 (2)ا طبيعًي

 فتبني له أنَّ ،بع نظام األجبدية يف ترتيب معجمهيت اخلليل حاول يف بدء تفكريه أْن يرى بعض الباحثني أنَّ   

رف ذهنه إىل سبيل آخر ، فانصوهو الباء ،أن يبدأ باحلرف الثاني َفَكِرَه ، استقرار هلا فلم يبدأ بهااأللف ال

ومما ، اللغوية( األلفاظ) مجيع املواد  ها أسهل طريقة يف تصوره الحتواءألنَّ ؛رجسبيل املخامتميز وهو 

  (3).ساعده على ذلك هو حسه املوسيقي

 :عند الخليل ( الحروف)عدد األصوات ـ  1

تسعة "  ، فهييف اللسان العربي( احلروف )صوات اخلليل منذ البدء إىل حتديد عدد األصرف جهد ان   

وهي الواو : وف، وأربعة أحرف ُجياز ومدارجا هلا أحا صحاًحنها مخسة وعشرون حرًف، ماوعشرون حرًف

من مدارج  ٍةَجَرْدفال تقع يف َم ِفْوها خترج من اجَلألنَّ؛ اوًف، مسيت ُجاللينة واهلمزة فوالياء واألل

تنسب  ٌزيِّيكن هلا َح ملف (يف اهلواء )ما هي يف هاوية ، إنَّوال من مدرج اللهاة، وال من مدارج احللقاللسان،

  (4)"فْوإليه إال اجَل

                                                                                                                                                                                       

 .85ينظر املهدي املخزومي ، اخلليل بن أمحد ، ص  ـ( 1)

 .34ظر أمحد حممد قدور ، أصالة علم األصوات ، ينـ   (2)

 .88ص. أورده عبد الغفار حامد هالل، أصوات اللغة العربية 02املعاجم اللغوية  ص: جنا . ينظر دـ  ( 3)

كتاب العني ، حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي  (  026)ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي   (4)

 .62/ 0. 0822مؤسسة  األعلمي للمطبوعات  ، بريوت ،  لبنان منشورات 
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األصوات الصحاح واألصوات : صوات اللسان العربي ـ يف نظر اخلليل ـ إىل قسمنيتنقسم أ   

، فيقال وتسمى بها ،هي تلك األصوات اليت هلا أحياز وخمارج تنسب إليها: األصوات الصحاحوف؛اجُل

إليه يف املدرج  ُبَسْنُت فليس هلا موقٌع ُلَلأو الِع وُفا اجُل، أمَّية وأسليةِرْجأصوات حلقية وهلوية وَش

 .   ٌةيَّاِئَوأو َه ٌةيَّوِفحينئذ َج فهي ،الصوتي

 :مخارج األصوات عند الخليل ـ  2

من احلاء ألشبهت العني لقرب خمرجها يف  ٌةحَّالعني ثم احلاء ولوال َب :فأقصى احلروف كلها ":يقول اخلليل   

، فهذه ثالثة احلاء لقرب خمرج اهلاء من احلاء ة ألشبهتهَّوقال مرة َه ،ه يف اهلاءتَّاء ولوال َه، ثم اهلالعني

ز واحد كلهن حلقية، ثم القاف والكاف ثم اخلاء والغني يف حيِّ واحد بعضها أرفع من بعض، ٍزيِّأحرف يف َح

والسني والزاي يف حيز  الصاد، ثم اجليم والشني والضاد يف حيز واحد، ثم هلويتان، والكاف أرفع

يف ، ثم الراء والالم والنون د، ثم الظاء والذال والثاء يف حيز واحالطاء والدال والتاء يف حيز واحدثم ،واحد

واهلمزة يف اهلواء مل ، األلف والواو والياء يف حيز واحد، ثم لفاء والباء وامليم يف حيز واحد، ثم احيز واحد

 (1) ."نسب إليه حيز تهلا يكن 

العني واحلاء واهلاء واخلاء والغني " : تفصيل املخارج بذكر حدودها يقول ثم ينصرف اخلليل إىل  

، واجليم والشني والضاد  مبدأهما من اللهاة ، ألنَّانَتَيِوَه، والقاف والكاف َلمبدأها من احللق ألنَّ؛ةيَِّقْلَح

 ِةَلَسمبدأها من َأ ألنَّ ؛ةيَِّل، والصاد والسني والزاي أَسج الفمَرْف؛ أي َمالفم ِرْجمبدأها من َش ألنَّ ؛ةيَِّرْجَش

 الغار ِعْطمبدأها من ِن ألنَّ ؛ةيَِّعْط، والطاء والدال والتاء ِنوهي مستدق طرف اللسان ،اللسان

 ِقَلمبدأها من َذ ألنَّ ؛ةيَِّقَل، والراء والالم والنون  َذِةثَّمبدأها من اللِّ ألنَّ ؛ةيَِّوَثوالظاء والذال والثاء َل،األعلى

مبدأها من  ألنَّ ؛رة شفهية، وقال مةيَِّوَف، والفاء والباء وامليم َشاللسان، وهو حتديد طريف اللسان

  فنسب كل حرف إىل ،ال يتعلق بها شيءها ألنَّ ؛ة يف حيز واحديَّاِئَوهلمزة َهوالياء والواو واأللف وا،الشفة

  (2)."مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه 

                                                           

 .0/62كتاب العني ، (  026)ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي   (1)

 .0/62ـ املرجع نفسه ،  (2)
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 : هي كاآلتيو خمارج األصوات يف اللسان العربي تسعة يتبدى من هذا التصنيف الذي اعتمده اخلليل أنَّ  

 .العني واحلاء واهلاء  واخلاء والغني : احَلْلِقيَّة

 .القاف والكاف  :ة يَِّوَهاللَّ 

 .اجليم والشني والضاد  :ة  يَِّرْجالشَّ

 .الصاد والسني والزاي  :ة يَِّلاألَس

 .الطاء والدال والتاء  :ة يَِّعْطالنِّ

  .الثاء والذال والظاء  :ة يَِّوَثاللَّ

 .النونوالالم والراء  ( ذولقية )  :ةيَِّقَلالذَّ

 .امليموالباء والفاء  :ةيَِّوَفالشَّ

  .(اهلمزة) األلف والواو والياء ( اهلوائية )  :ةيَِّفْواجَل 

، الفاء والباء الراء والالم والنون: ية ستة وهيق والشفوْلف الذُّاحلرو إنَّ:" يقول اخلليل يف سياق آخر   

وهما  ،ا هي بطرف أسلة اللسان والشفتنيَمالذالقة يف املنطق إنَّ ألنَّ ُذْلًقاهذه احلروف ت ما مسي، وإنَّوامليم

، وثالثة الفم ج من ذلق اللسان من طرف غارختر( ن  .ل .ر)تا هذه احلروف الستة  منها ثالثة ذلقية َجَرْدَم

ح إال يف من احلروف الصحا ، ال تعمل الشفتان يف شيءني خاصةخمرجها من بني الشفت( م . ب  .ف)شفوية 

ها ارتفعت ا سائر احلروف فإنَّ، وأمَّاللسان إال بالراء والالم والنونوال ينطلق ، هذه األحرف الثالثة فقط

لثاء إىل خمرج الشني بني الغار األعلى وبني ظهر اللسان فوق ظهر اللسان من لدن باطن الثنايا من عند خمرج ا

لسان احنراف الراء والالم ، ومل ينحرفن عن ظهر العمل أكثر من حتريك الطبقتني بهن ليس للسان فيهن

ا خمرج اللسان وبني اللهاة يف أقصى الفم ، وأمَّ ِةَدْكا خمرج اجليم والقاف والكاف فمن بني ُع، وأمَّوالنون
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 َهفِّا اهلمزة فمخرجها من أقصى احللق مهتوتة مضغوطة فإذا ُروأمَّ.  حلاء واهلاء واخلاء والغني فاحللقالعني وا

 (1) ." واو واأللف عن غري طريقة الصحاح فصارت كالياء وال ْتَنعنها اَل

 : ترتيب األصوات عند اخلليلخالصة 

تضاف إليها اجلوفية /  ف ب م  /ر ل ن / ظ ذ ث / ط د ت / ص س ز / ج ش ض / ق ك / خ غ ـع ح ه

 .(اهلمزة  واأللف  والواو  والياء ) 

 :، من ذلكند اخلليل فنظمها شعًرابعضهم تيسري حفظ ترتيب األصوات ع حاول

 (2): منظومة أبي الفرج سلمة بن عبد اهلل بن دالن املعافري اجلزيريـ  0

 اُء َصوإْح ٌنْزا َوَهمَّ رتبة َضيف      ا َهَكوَنحروف العني ُدعن  سائلي يا

 اُءَفْكوالغنُي والقاُف ثم الكاُف َأ             ثم اهلاُء واخلاُء واحلاُء  العنُي 

 صاٌد وسنٌي وزاٌي بعدها طاُء            ثم الضاد يتبعها واجليم والشني

 بالظاء ذاٌل وثاء بعدها راُء             اء ثم الظاء متصٌل والدال والت

 وامليم والواو واملهموز والياُء             ثم الفاء والباء ن والالم والنو

خة عارف حكمت ا من النظم هلذه احلروف يف صدر نسوقد وجدت ضابًط:" يقول عبد السالم هارون ـ   3

 : من التهذيب هذا نصه

 َعْن ُحْزِن َهْجِر َخِريَدٍة َغنَّاَجٍة                 

 َقْلِبي َكَواُه َجًوى َشِديُد ِضَراِر                                                

 َصْحِبي َسَيْبَتِدُئوَن َزْجِري ُطلًَّبا

 َدَهِشي َتَطلَُّب َظِامٍل ِذي َثاِر                                                 

                                                           

 .0/63ـ   اخلليل ، معجم العني ،  (1)

 .  0/28.  السيوطي ، املزهر يف علوم اللغة العربية ،  وأنواعها  ـ ( 2)



 

 

167 

 ى َواهَلي ِباِدَؤي ُفِحْصي ُنِذا ِلًمْغَر

 ي اِرَمُي ِماَلي امَلِوَذَو بٌِّهَلَتُم                                                 

 (1)."املراد احلروف األوىل من كلمات هذا النظم من الواضح أنَّ

 : ب ـ الدراسة الصوتية عند سيبويه
 

 األصواتتناول  هنَّإحيث  (الكتاب )مؤلفه يف (هـ  021) سيبويهعند  نلفي ذلك اجلهد ملحوًظا أيًضا    

وتركيبها يف  تأليفهاأثناء  األصوات على من حيث املخارج والصفات واحلاالت الطارئة شاماًل تناواًلاللغوية 

 .السياق اللغوي

   

باب عدد احلروِف العربية، : مسه بـيف باب اإلدغام الوارد يف مبحث و ةحبث سيبويه األصوات اللغوي  

 (2). ، واختالِفهاهموِسها، وأحواِل جمهوِرها ومها، وجمهوِروخمارِجها، ومهموِسها

فهي تسعة وعشرون  ،وضبط عددها، اللسان العربي( حروف)ت بدأ هذا املبحث بتأصيل أصوا  

والكاف  والقاف والضاد واجليم والشني   والغني واخلاءزة واأللف واهلاء والعني واحلاء اهلم(" احرًف)اصوًت

ل  والثاء والفاء والباء والذا والصاد والزاي والسني  والظاءوالياء والالم  والراء والنون  والطاء والدال والتاء 

  (3)."والواو وامليم 

 :ـ مخارج األصوات عند سيبويه 1

                                                           

،  0854القاهرة  ( هـ 221)عبد السالم هارون  يف حتقيقه كتاب تهذيب اللغة ، ألبي منصور أمحد األزهري  ـ أورده( 1)

0 /30. 

 .420/ 4،   0823، مكتبة اخلاجني ، القاهرة     3ـ سيبويه ، الكتاب ، حتقيق عبد السالم هارون ط  (2)

 .4/420ـ املرجع نفسه ،   (3)
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 فتبني له أنَّ ،انصرف سيبويه إىل حتديد خمارج األصوات حسب األداء النطقي لدى املتكلم يف البيئة العربية   

 :اًجرَر خمَشَع ةَََتِس ( احلروف ) خمارج األصوات 

 :فللحلق منها ثالثٌةـ 

 . اهلمزة واهلاء واأللف: ارًجأقصاها خم 

 . َرُج العني واحلاءخم: ومن أوسط احللق

 . الغني واخلاء: ا من الفمرًجوأدناها خم

 . ومن أقصى اللسان وما فوقه من احَلَنك األعلى خمرج القافـ 

  . رج الكافاحلنك األعلى خم ومما يليه من، ياًلومن أسفل من موضع القاف من اللسان قلـ 

  .ومن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم والشني والياءـ 

 . وما يليها من األضراس خمرج الضادومن بني أول حافة اللسان ـ 

 وما فويق)ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان ما بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى  ـ

 . خمرج الالم( الضاحك والناب إىل الرباعية والثنية 

وما ُفوْيَق  من احلنك األعلى اللسان ما بينهما وبني ما يليها ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرفـ 

 . الثنايا خمرج النون

 .ه أدخل يف ظهر اللسان قليال الحنرافه إىل الالم خمرج الراءومن خمرج النون غري أنَّـ 

 .ـ ومما بني طرف اللسان وأصول الثنايا خمرج الطاء والدال والتاء

  .  ـ ومما بني طرف اللسان وُفَوْيَق الثنايا خمرج الزاي والسني والصاد

 . رج الظاء والذال والثاءبني طرف اللسان وأطراف الثنايا خمومما ـ 

 . أطراف الثنايا العليا خمرج الفاءومن باطن الشفة السفلى وـ 
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 . لشفتني خمرج الباء وامليم والواوومما بني اـ 

من اخلياشم خمرج النون  "ا حلالة عارضة للنون الساكنةا ثانوًيأضاف سيبويه إىل هذه املخارج اجلوهرية خمرًج   

   (2).يقصد النون اخلفية (1)."اخلفيفة 

 : صفات األصوات عند سيبويه ـ  2 

 : ـ األصوات اجملهورة 1

حرٌف ُأْشِبَع االعتماُد يف موضعه، ومنَع النفَس أن جيرَي معه حتى " :احلرف اجملهور هو شأن يقول سيبويه ب  

النون وامليم قد يعتمد هلما  ، إال أنَّهذه حال اجملهورة يف احللق والفمف. ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت

َت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك ك لو أمسكوالدليل على ذلك أنَّ. يف الفم واخلياشيم فتصري فيهما غنٌة

 (3) ." هما قد أَخلَّ ب

والضاد  والياء  اهلمزة واأللف والعني  والغني  والقاف  واجليم " : صوات اجملهورة يف تصور سيبويه هياأل

 فذلك تسعة عشر ،ولالم  والنون  والراء  والطاء  والدال  والزاي  والظاء  والذال  والباء  وامليم  والوااو

 (4) ." ا حرًف

 

                                                           

 . 422/ 4الكتاب، : ـ سيبوبه  (1)

النون الساكنة املتبوعة إخفاء النون يكون مع . النون اخلفية هي تلك النون الساكنة، أما املتحركة فمخرجها من الفم ـ ( 2)

تتأثر بالصوت الذي يليها ،وقد تتحقق هذه احلالة ( حالة السكون)يف مثل َعْنَك وِمْنَك فالنون يف هذه احلالة حبروف اإلخفاء 

التاء والثاء واجليم والدال والذال والزاي و السني )مخسة عشر صوًتا  : وعة بأصوات اإلخفاء وهيعندما تكون النون متب

، ص ينظر عبد الغفار حامد هالل، أصوات اللغة العربية.( كافوالشني والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف وال

81. 

 .4/424ـ املرجع نفسه ،  (3)

 .4/424املرجع نفسه ،  ـ( 4)
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 : ـ األصوات املهموسة 2

اد يف موضعه حتى حرف ُأضِعَف االعتم:"الصوت املهموس هوف، املضادة للجهر هي صفة اهلمسالصفة    

، ولو أردت ذلك يف ت فردَّْدَت احلرَف مع جري النفس، وأنت تعرف ذلك إذا اعتربجرى النَفُس معه

 (1) ."اجملهورة مل تقدر عليه 

اهلاء  واحلاء  واخلاء  والكاف  والشني  والسني  والتاء  :" األصوات املهموسة عند سيبويه هي إنَّف ولذلك  

  (2)."والصاد والثاء  والفاء  فذلك عشرة أحرف 

 :ةدـ األصوات الشدي 3

وهو اهلمزة  والقاف  . لصوَت أن جيري فيهومن احلروف الشديد وهو الذي َيمَنُع ا" :يقول سيبويه 

ثم مددت صوتك مل  ْجَحاْل :ك لو قلتوذلك ألنَّ. والطاء  والتاء  والدال  والباء واجليم  والكاف 

 (3) ." جيِر ذلك 

 :ـ األصوات الرِّْخَوة 4

اء واخل اهلاء واحلاء والغني: ومنها الرِّخوُة وهي" :، يقول سيبويهالرخوة هي الصفة املضادة للشديدة  

اء وأشي وذلك إذا قلت الطَّْس واْنَقْض سني  والظاء والثاء والذال والفاءوالشني والصاد  والضاد والزاي  وال

 (4) ." ذلك أجريَت فيه الصوت إن شئت 

 :ـ األصوات املنحرفة  5 

                                                           

 .4/424الكتاب ، : ـ سيبوبه   (1)

 .4/424،  سهفـ املرجع ن  (2)

 .4/424ـ املرجع نفسه ،   (3)

 .4/426،  املرجع نفسهـ   (4)
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ه الصوت الحنراف اللسان مع حرف شديد جرى في :"املنحرف يف نظر سيبويه هوالصوت 

شئت مددت فيها  وإْن. المو الوه ،الشديدة كاعرتاض احلروف ومل يعرتض على الصوت،الصوت

وليس خيرج الصوت من  ،للسان ال يتجاَفى عن موضعهطرف ا وليس كالرخوة ألنَّ .الصوت

 (1) ." ْسَتَدقِّ اللسان ُفَوْيَق ذلك ُم يْتَياِحن من َنكول ،موضع الالم

 :ـ األصوات املكررة 6

ى ، فتجاَفت لتكريره واحنرافه إىل الالملصوحرف شديد جيري فيه ا :"هيصف سيبويه الصوت املكرر بأنَّ    

 (2) ." وهو الراء  ،ر الصوت فيهر مل جيللصوت كالرخوة ولو مل يكرَّ

 : نةـ األصوات الليِّ 7

 ألنَّ ؛الواو والياء "وهي  ،فتنعت باألصوات اللَّيَِّنة، هناك صفة تلحق ببعض األصوات يرى سيبويه أنَّ

 (3)".اتساع غريهما رجهما يتسع هلواء الصوت أشّد من خم

 : ـ الصوت اهلاوي 8

اوي وهو حرف اتسع هلواء الصوت ومنها اهل" :ه يف سياق حديثه عن صفات األصواتيقول سيبوي   

لسانك قبل  ، وترفع يف الياءك قد تضم شفتيك يف الواو، ألنَّاوْخَرُجُه أشّد من اتساع خمرج الياء والوَم

 (4) ."، وهي األلفاحلَنك

وأخفاهّن وأوسعهّن . أخفى احلروف التساع خمرجهن وهذه الثالثة" :سياق نفسه اليف  قائاًلثم أردف   

  (1) ." ، ثم الواواأللف، ثم الياء:  اخمرًج

                                                           

 .4/426الكتاب ، : ـ سيبوبه   (1)

 .4/426ـ املرجع نفسه ،   (2)

 .4/426ـ املرجع نفسه ،   (3)

 .4/425ـ  املرجع نفسه ،  (4)
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 :ـ األصوات امُلْطَبَقةُ  واملنفتحة 9

 . والظاء ا املطبقة فالصاد والضاد والطاء مَّ، فأنها امُلْطَبَقةُ  واملنفتحةوم" :يقول سيبويه

 (2)."ن لسانك، ترفعه إىل احلنك األعلىك ال ُتْطِبُق لشيء منه، ألنَّفكل ما سوى ذلك من احلرو: ملنفتحةوا

وهذه احلروف األربعة إذا :"ا بقولهيوضح سيبويه كيفية اإلطباق يف األصوات األربعة املذكورة سابًق   

األعلى من اللسان ترفعه إىل وضعت لسانك يف مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إىل ما حاذى احلنك 

 (3) ."  اللسان واحلنك إىل موضع احلروف، فإذا وضعت لسانك فالصوت حمصور فيما بنينكاحل

ولوال اإلطباق لصارت الطاء  .ذه األربعة هلا موضعان من اللسان، وقد ُبّين ذلك حبصر الصوتفه" 

 (4) ." ا وغرُيها من موضعه شيٌء  يسله نَّ، ألا، والظاء ذاال، وخلرجت الضاد من الكالموالصاد سيًن،داال

جيري معه ( شديد)ومنها حرف :" " يف إمياءة عابرة قائالالغنة أشار سيبويه إىل صفة  : ـ صفة الغنة 10

ك لو ما خترجه من أنفك واللساُن الزم ملوضع احلرف ، ألنَّ، فإنَّذلك الصوت غنة من األنف ألنَّ ؛الصوت

  (5)." امليم عه الصوت وهو النون وكذلك أمسكت بأنفك مل َيْجِر م

يقول سيبويه  .فيته النطقية بني الشدة والرخاوةهي صفة ذلك الصوت الذي تقع كي :ـ صفة البينية  11

  (6)."ىل الرتديد فيها لَشَبهها باحلاء، تصل إ=العني فبني الرِّْخَوة والشديدة اوأمَّ:"بشأنه

 
                                                                                                                                                                                       

   .425 /4،  ـ سيبويه، الكتاب  (1)

 .4/425،  ـ املرجع نفسه  (2)

 .4/425ـ املرجع نفسه ،   (3)

 .4/425ـ املرجع نفسه ،  (4)

 .4/426ـ املرجع نفسه ،   (5)

 . 426/ 0ـ املرجع نفسه ، ( 6)
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 : ج ـ الدراسة الصوتية عند ابن جني
 

عند ابن جين  بصورة واضحة تتبدى جندهاوالصوتي بشكل خاص  ولعل قيمة الفكر اللغوي بشكل عام  

 :الناحيتنيالصوت من  تناولتمتنوعة مباحث  هضمنالذي   "سر صناعة اإلعراب" يف كتابه (هـ  283)

حيث يقول  نسانإلاجهاز النطق عند ابن جين يف هذا اجملال عند وصفه  وتظهر عبقرية ،فيةالوظيو العضوية

يف  ا كما جيري الصوتًجاَذَس أملَس مستطياًل فيه لصوت خيرجا نَّإف ،ضهم احللق والفم بالنايبع شبه ": 

اختلفت  ،املهأنبني  َحوراَو ،سوقةنخروق الناي امل على املهأنوضع الزامر فإذا  ،بغري صنعة اًلْفاأللف ُغ

يف احللق والفم الصوت  َعِطفكذلك إذا ُق ،صاحبه ههمنها صوت ال يشب ٍقْرلكل َخ َعِموُس، األصوات

 نَّإف ،وِدالُع ُرَتَو ضًاأيونظري ذلك  ،املختلفة األصوات هذهسبب استماعنا  ناك ،خمتلفةجهات  باعتماد على

ا ى صوًتأدَّ ،خر الوتر ببعض أصابع يسراهآ َرَصَح ْنإف ،اًتْوله َص َتْعِمَس ،ٌلَسْروهو ُم بهضر الضارب إذا

أصداء  لكوتر تشكلت المن أول  ما أدنى أصبعهكلَّ ثم كذلك ،مسعت غري االثنني لياًلق اأدناه ْنإف آخر

 احمصوًر وهو مضغوط ما أداه إىل غري حمصور جتده باإلضافة ُغْفاًل الوتر الذي يؤديه الصوت أنَّخمتلفة إال 

فالوتر يف هذا التمثيل  ،ورخاوته وضعفه ،بقدر قوة الوتر وصالبته وخيتلف ذلك ،اتًزأملس مه

غري حمصور  اًلْفُغ فيه الصوت ناوجري ،الصوت من أقص احللقكأول  واخلفة باملضراب عليه،كاحللق

للصوت يف كالذي يعرض  ر باألصابعْصواحَلمن الضغط  وما يعرتضه ،الساكنةيف األلف  الصوت ناكجري

 (1) .اهناك كاختالفها هن األصواتواختالف  خمارج احلروف من املقاطع
 

فقد أشار  ،يف الرتاث اللساني العربيأول من أطلق صفة العلم على الدراسات الصوتية  (2)كان ابن جين  

أعين علم األصوات  ؛هذا العلم:" عن عالقة علم األصوات باملوسيقى، يقول إىل ذلك يف سياق حديثه

 (3) ."ما فيه من صنعة األصوات والنََّغواحلروف له تعلق ومشاركة للموسيقى مل

                                                           

 . 0/8 . 0826 0ج دار القلم دمشق ط3، حتقيق الدكتور حسن هنداوي  ـ ابن جين ، سر صناعة اإلعراب  (1)

ة من حيث استنباط يف تعاملهم مع الظاهرة اللغوي ابن جين من اللغويني البارزين الذين تأثروا مبنهج املتكلمنييعد   ـ (2)

، ملية العقلية، فقد استخدم منذ البدء األدوات اإلجرائية اليت تركز على إخضاع الظاهرة اللغوية للعالعلل واألحكام

 .ني اجلزئيات لضبط الكليات، وحصر العلل واملعايري ، واملقارنة بلقائمة على االستدالل واالستنباطا

 .0/8،  ـ ابن جين، سر صناعة اإلعراب  (3)
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 : تأسيس المفاهيم واالصطالحاتـ  1

تلك مسة بادية  ،ا بوضع احلدود والتعريفاتا شديًدإيالًع امولًعكان جين ابن  نَّمما ال يغرب عن أحد هو أ  

 .ا على حتديد املفاهيما شديًدحيرص حرًصذلك نلفيه يف هذا السبيل الذي حنن بشأنه ل، يف منهجه اللغوي

، حتى يعرض متصاًل اعلم أن َّ الصوت َعَرٌض خيرج مع النََّفِس مستطياًل"  :ه الصوتيقول يف سياق تعريف

وختتلف .ا، فيسمى املقطع أينما عرض له حرًفتهتثنيه عن امتداده واستطالله يف احللق والفم والشفتني مقاطع 

ترى أنَّك أال  ؛وجدته على ما ذكرته لك وإذا تفطنت لذلك حبسب اختالف مقاطعها، أجراس احلروف

ا انتقلت منه راجًع ، فإْناًسْرفتجد له َج ، ثم تبلغ به أي املقاطع شئت،الصوت من أقصى حلقك تبتدئ

، فإنَّك ست عند ذلك صدًى غري الصدى األول، وذلك حنو الكاف، ثم قطعت،أحسله اًزوأو متجا عنه،

مسعت ، وإْن جزت إىل اجليم إىل القاف مسعت غريهفإْن رجعتَ ، مسعت هناك صدى ما بها (1)إذا قطعَت

 (2).غري ذْينك األولني

ت وغايته الصو ِعَطَقْنُم دُّا وذلك أن احلرف َحمسيت حروف املعجم حروًف: " احلرفَحدِّ يقول بشأن و  

كحروف الشيء  ونواح ،ها جهات للكلمألنَّ ؛اوجيوز أن تكون مسيت حروًف، وطرفه كحرف اجلبل وحنوه

   (3)."وجهاته احملدقة به 

أول النفس  ل فيها الصدى املنبعث من احلنجرة،باحلرف يف هذا السياق عن اللحظة اليت يتشك ُرّبَعُي  

فيستحيل إىل هيئة هلا أثر مسعي تتحدد كميتها  ،(املمرات والتجاويف ) ةلكه العضويااملتصاعد يف مس

فاحلرف عند ابن جين هو الصوت  .س حسب اصطالحات األقدمنيِبْحأو املخرج أو امَل ِزيِّالصوتية يف احَل

 .   خيتلف عن الصوت الطبيعي أو الصدىاللغوي الذي 

أبعاض  :"فاحلركات عنده هي، (احلركات) ا بالصوائتبقدر اهتمام ابن جين بالصوامت كان اهتمامه أيًض  

 ،ت ثالثحلروف ثالثة، فكذلك احلركاهذه ا فكما أنَّ ،ن، وهي األلف والياء والواوْيحروف املد واللَّ

                                                           

 . ـ نطقت بها (1)

 .0/5ـ ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ،  (2)

 .0/04ـ املرجع نفسه  (3)



 

 

175 

وقد . الضمة بعض الواوو والكسرة بعض الياء ، ،فالفتحة بعض األلف ؛وهي الفتحة والكسرة والضمة

د وق. والضمََّة الواَو الصغرية  ،والكسرة الياَء الصغريَة، ون الفتحة األلَف الصغريَةسمُّالنحويني ُيكان متقدمو

لياء والواو اللواتي هن حروف تواّم َكوامل قد األلف وا أال ترى أنَّ ؛كانوا يف ذلك على طريق مستقيمة

، ويقوم ويسري ويطري ،وذلك قولك خياف وينام ،األحوال أطول وأمّت منهن يف بعض جتدهن يف بعض

ا وامتداًد ا واستطالة ما، فإذا ُأوِقعت بعدهن اهلمزة أو احلرف املدغم اْزَدْدَن طواًلويسوم، فتجد فيهن امتداًد

       ( 1)."َداُء وَيُسوُء وَيُهوُء وَيِجيُء وَيِفيُءوذلك حنو َيَشاُء وَي

 ،هي لواحق للكمية الصوتية حيث ن النسيج املقطعي للسان العربي منظر ابن جين إىل مراتب الصوائت يف  

احلركة اليت  اعلم أنَّ"  :يقول ابن جين يف هذا السياق. ا هلامادًي بوصفه حاماًللصوت الصامت تتبع ا

كون احلركة يف املرتبة قبل تكون يف املرتبة قبله أو معه أو بعده، فمحال أن ت رف ال ختلو أْنيتحملها احل

فالجيوز وجودها ، َعَرض فيه، فهي لذلك حمتاجة إليهوهي كالاحلرف كاحملل للحركة،  وذلك أنَّ احلرف،

      (2) ."قبل وجوده 

 :ترتيب األصوات عند ابن جنيـ  2

اعلم أنَّ أصول حروف املعجم عند الكافة تسعة " يقول ، عجمء إىل عدد حروف امليشري ابن جين يف البد  

  (3)."، على املشهور من ترتيب حروف املعجم وآخرها الياء ،ا، فأوهلا األلفوعشرون حرًف

فاألصوات على  إذ خالف اخلليل يف ترتيبه، ،(احلروف)ا يف ترتيب األصواتا خاًصسلك ابن جين مسلًك  

 الكاف و القاف و الغني و اخلاء وني و احلاء والع اهلمزة واأللف و اهلاء و":هيعنده  االطراد مراتبها يف

                                                           

 .0/02ـ  ابن جين سر صناعة اإلعراب ،   (1)

 .32/ 0ـ   املرجع نفسه ،    (2)

 .0/40نفسه ، ـ املرجع   (3)
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والنون والطاء و الدال  والتاء والصاد والزاي  والسني  والظاء   و الياء  الضاد و الالم والراء  اجليم و الشني

  (1) ." الواو ووالذال والثاء  والفاء والباء و امليم 

فهذا هو ترتيب "  :، يعلن ذلك بصريح العبارة قائلمده هو الصحيحتبن جين أنَّ الرتتيب الذي اعيقر ا  

وخمالفة ،فأمر ترتيبها يف كتاب العني ففيه خطل واضطراب احلروف على مذاقها وَتَصعُِّدها، وهو الصحيح ،

   (2)."تهد التأمل له بصحوتاله أصحابه عليه وهو الصواب الذي يشه ،ا مما رتبه سيبويهملا قدمناه آنًف

 :مخارج األصوات عند ابن جنيـ  3

 .افهي ستة عشر خمرًج،  عدد خمارج أصوات اللسان العربيه يفيويبابن جين أثر س يقتفي

  :ثالثة منها يف احللقـ 

 أنَّ (3)وزعم أبو احلسن، هكذا يقول سيبويه ،اهلمزة واأللف واهلاءأوهلا من أسفله وأقصاه خمرج أ ـ 

ساد ذلك وصحة قول والذي يدل على ف .اء مع األلف ال قبلها وال بعدهااهل اهلمزة وذهب إىل أنَّ: يبهاترت

ولو كانت ، روف منها إىل أسفل فقلبتها همزةك متى حركت األلف اعتمدت بها على أقرب احلنَّسيبويه أ

 (4) .وهذا واضح غري خفي، اهلاء معها لقلبتها هاء

 .العني واحلاء  خمرج :من وسط احللقب ـ  

  .الغني واخلاء خمرج: ومما فوق ذلك مع أول الفم ج ـ 

 .(اهلمزة ـ األلف ـ اهلاء ـ العني ـ احلاء ـ الغني ـ اخلاء) تلك هي األصوات احللقية 

 .القاف  خمرج :ومما فوق ذلك من أقصى اللسان ـ

                                                           

 .0/46ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ـ   (1)

 .0/46،  سهفـ املرجع ن  (2)

 (.  هـ512)   .األخفش  األوسط  سعيد بن َمْسَعدة البصري، ـ أبو احلسن ( 3)

 .0/45ـ املرجع نفسه ،  (4)
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  .الكافوأدنى إىل مقدم الفم خمرج ،ومن أسفل من ذلك ـ 

  .اجليم والشني والياءوبني وسط احلنك األعلى خمرج  ،اللسان بينهومن وسط  ـ 

شئت تكلفتها من اجلانب  ك إْنإال أنَّ ،الضادوما يليها من األضراس خمرج ، ومن أول حافة اللسانـ 

  .ن شئت من اجلانب األيسر، وإاألمين

مما فويق  ،ك األعلىيليها من احلنمن بينها وبني ما ، من أدناها إىل منتهى طرف اللسان ومن حافة اللسانـ 

  .الالمة خمرج يَِّنة والثَّيَّاِعَبحك والناب والرَّالضا

  .النونويق الثنايا خمرج ومن طرف اللسان بينه وبني ما ُفـ 

 .الراءلالم خمرج الحنرافه إىل ا ه أدخل يف ظهر اللسان قلياًلومن خمرج النون غري أنَّـ 

 .الطاء والدال والتاءالثنايا خمرج  ومما بني طرف اللسان وأصولـ 

  .الصاد والزاي والسنيومما بني الثنايا وطرف اللسان خمرج ـ 

 .الظاء والذال والثاءني طرف اللسان وأطراف الثنايا خمرج ومما بـ 

  .الفاءخمرج  ياومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلـ 

  .اوالباء وامليم والوومما بني الشفتني خمرج ـ 

 (1).افذلك ستة عشر خمرًج .ي الساكنة؛ أخمرج النون اخلفية ويقال اخلفيفةشيم ومن اخلياـ 

 :صفات األصوات عند ابن جنيـ  4

اعلم أنَّ للحروف يف اختالف أجناسها انقسامات "   ية هلا انقسامات عدةاألصوات اللغو ابن جين أنَّيرى   

 (2)."َمْجُهوٌر وَمْهُموٌس : ِر واهَلْمِس وهي على ضربنيفمن ذلك انقسامها يف اجَلْه ،حنن نذكرها

                                                           

 .42ـ0/42ـ ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ( 1)

 .0/51،  املرجع نفسهـ ( 2)
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 : ةالمهموساألصوات ـ  1

وأنت تعترب ، يف موضعه حتى جرى معه النََّفُس حرف ُأضعف االْعِتَماُد" الصوت املهموس يف نظر ابن جين  

يف  تكلفت مثل ذلكه قد ميكنك تكرير احلرف مع جري الصوت حنو َسَسَسَس َكَكَكَك َهَهَهَه ولو ذلك بأنَّ

 (1)."اجملهورملا أمكنك

صاد والتاء اهلاء واحلاء واخلاء والكاف والشني وال: األصوات املهموسة بعشرة أحرف وهيحدد ابن جين   

 (َسَتْشَحُثَك َخَصَفة ) وجيمعها يف اللفظ قولك ، والسني والثاء والفاء

 : ةالمجهوراألصوات ـ  2

 ُسَفومنع النَّ، يف موضعه اُدَمِتاالْع َعِبْشُأ"الذي( احلرف)هو ذلك الصوت الصوت اجملهور يف نظر ابن جين  

هلما  ُدَمَتْعامليم والنون من مجلة اجملهورة قد ُي غري أنَّ ،جيري معه حتى ينقضي االعتماد وجيري الصوت أنَّ

ا عدا األصوات األصوات اجملهورة هي مف  (2)."صري فيهما غنة فهذه صفة اجملهوريف الفم واخلياشيم فت

  .ااملهموسة وعددها تسعة عشر صوًت

 : ة والرخوةداألصوات الشديـ  3

 :وما بينهماإىل انقسام آخر لألصوات من حيث الشدة والرخاوة يشري ابن جين     

ك لو قلت احلقَّ أال ترى أنَّ ،أنَّه احلرف الذي مينع الصوت من أْن جيري فيه :معنى الشديد" :الصوت الشديد

اهلمزة  :فالشديدة مثانية أحرف وهي)...( ا َمّد صوتك يف القاف والطاء لكان ذلك ممتنًع َتْمطَّ ثم ُروالشَّ

 (3) .(َأَجْدَت َطَبَقَك وَأِجُدَك َطَبْقَت:)لتاء والباء وجيمعها يف اللفظوالقاف والكاف واجليم والطاء والدال وا

                                                           

 .0/51ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ـ ( 1)

 .0/51ـ املرجع نفسه ، ( 2)

 .0/51ـ املرجع نفسه ،   (3)
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ترى أنََّك تقول امَلّس والرَّّش والّشّح وحنو ذلك فتمّد  الرِّخو هو الذي جيري فيه الصوت أال" :الصوت الرخو

  (1).ا مع السني والشني واحلاءالصوت جارًي

الم وهي األلف والعني والياء وال ،اني الشديدة والرخوة مثانية أيًضاحلروف اليت ب": بني الشدة والرخاوة 

شئت  وإْن،  (اَنْعوَِّرُي ْمَل)شئت قلت  ْنوِإ ،(ا نََّع ِوْرَي ْمَل)وجيمعها يف اللفظ ، والنون والراء وامليم والواو

  (2).وما سوى هذه احلروف واليت قبلها هي الرخوة .(اَنْوَعْرَي ْمَل)قلت 

 :اإلطباق واالنفتاحـ  4

 :طباق واالنفتاحآخر إىل اإل انقساميف نظر ابن جين للحروف 

 ،ى ذلك فمفتوح غري مطبقوما سو. الصاد والظاء ضاد والطاء وال :فاملطبقة أربعة وهي " :األصوات املطبقة

ا والصاد سيًن ولوال اإلطباق لصارت الطاء دااًل، ا لهًقِبْطاألعلى ُم ِكَنترفع ظهر لسانك إىل احَل واإلطباق أْن

تزول الضاد إذا عدمت  ،ليس من موضعها شيء غريهاه ألنَّ ؛وخلرجت الضاد من الكالم والظاء ذااًل

 . فهي أصوات منفتحة ، ماعدا األصوات املطبقة الذي ُذِكَرْت (3)."إليه  اإلطباَق

  :االستعالء واالنخفاضـ  5

وما عدا هذه احلروف  .وهي اخلاء والغني والقاف والضاد والطاء والصاد والظاء :" األصوات املستعلية سبعة

وقد  ،طباقفيها مع استعالئها إفأربعة منها  ،األعلى ِكَنيف احَل َدعََّصَتومعنى االستعالء أن َت .فمنخفض

  (4).طباق فيها مع استعالئهاا اخلاء والغني والقاف فال إمَّ، وأذكرناها

 :األصل والزيادةـ  6

                                                           

 .0/50ـ ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ،   (1)

 .0/50ـ املرجع نفسه   (2)

 .0/50ـ املرجع نفسه ، (3)

 .0/53ـ املرجع نفسه ،   (4)
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 يقول يف ،رى تتعلق بثنائية األصل والزيادةيورد ابن جين يف سياق حديثه عن صفات األصوات قسمة أخ  

لف زة واألوهي اهلم ،ة عشرةادة وحروف الزيادللحروف قسمة أخرى إىل األصل والزي" :ذا السبيله

شئت  ْنوإ(  اُهَسْنَت َمْوالَي )لالم واهلاء وجيمعها يف اللفظ قولك ااء والواو وامليم والنون والسني والتوالياء و

 ،اهلاء من حروف الزيادة (1)باسبو العوقد أخرج أ( ايَهوِنُمُتْلَأَس)شئت قلت  ْنوإ( ان َمالسِّ يُتِوَه) قلت 

 (2) .ما تأتي منفصلة لبيان احلركة والتأنيثّنوقال إ

 : المنحرف الصوتـ  7

اللسان ينحرف فيه مع  ألنَّ" وصف باالحنراف يف كيفية النطق بههناك صوت من أصوات اللسان العربي ي  

ني فيخرج الصوت من تينك الناحيت ،اللسان عن اعرتاضهما على الصوت قَِّدَتْسوتتجافى ناحيتا ُم الصوت

 (3) ."ويقهما وهو الالم ومما ُف

 :المكرر الصوتـ  8

وذلك إذا وقفت "وهو صوت الراء ،لذي يضطرب اللسان أثناء النطق بههو ذلك الصوت ا الصوت املكرر  

 (4)."مالة حبرفني سب يف اإلولذلك احُت ،اللسان يتعثر مبا فيه من التكري يت طرفعليه رأ

 : حروف القلقلةـ  9

عن  ُطَغْضوُت ،يف الوقف ُزَفْحُت ًةَبَرْشا ُميف احلروف حروًف نَّواعلم أ: " ين بشأن هذه الصفة يقول ابن ج  

ك ال تستطيع الوقوف نَّأل ؛القاف واجليم والطاء والدال والباء  :وهي ،وهي حروف القلقلة ،مواضعها

وبعض العرب  خرْجوا واخلْط واذهْب احلْق:وذلك حنو ،وذلك لشدة احلفز والضغط ،ال بصوتعليها إ

                                                           

 .0/034ف الزيادة ، ينظر املقتضب ـ يعين املربد ، واملربد مل خيرج اهلاء من حرو  (1)

 .0/52ـ ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ،   (2)

 .0/52ـ املرجع نفسه ،   (3)

 .0/52ـ املرجع نفسه ، ( 4)
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 ،لَوها مل تضغط ضغط األُُنَّأ الَّمعها عند الوقف عليها حنو النفخ إة حروف خيرج َبَرْشومن امُل. اشد تصويًتأ

  (1).اشد تصويًتالظاء والذال والضاد وبعض العرب أالزاي و :وهي

 : المهتوت الصوتـ  10

وهو  ،ن احلروف املهتوتوم:"جينوت ذو الصدى الضعيف يقول ابن هو الص (2) الصوت املهتوت  

 (3)."وذلك ملا فيها من الضعف واخلفاء ،اهلاء

 : الذالقةأصوات ـ  11

 ِقَلَذه يعتمد عليها ِبألنَّ؛راء والنون والفاء والباء وامليمستة الالم وال :ة وهيالَقف الذَّوومنها حر  

  (4).،وهو صدره وطرفهاللسان

 : ـ الدراسة الصوتية عند ابن سينا د

 هذا املفكر والفيلسوف والطبيب كان له حضور يهدي إىل أنَّ(  هـ432)(5)أدنى تأمل يف مدونة ابن سينا  إنَّ  

إذ مسحت له نزعته املوسوعية بالتوجل يف  ،مي يف احلضارة العربية اإلسالميةيف تشكل التفكري العل فعال

                                                           

 .0/52ـ  ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، ( 1)

اهَلْمَزُة َصْوٌت َمْهُتوٌت يف َأقصى : قال اخلليل. َتَكلََّم بها: وَهتَّ اهَلْمزَة َيُهتُّها َهتًّا" ـ جاء يف لسان العرب البن منظور(  2)

ِإىل َمْخرج اهلاء، فلذلك اْسَتَخفَِّت العرُب ِإدخال اهلاء على اأَللف  لُيَحوَّ اذا ُرفَِّه عن اهلمز، كان َنَفًساحَلْلق يصري همزة، فِإ

من احلروف امَلْهُتوُت، وهو اهلاء، وذلك : ويهقال سيب. املقطوعة، حنو َأراق وَهَراق، وَأْيهاَت وهيهاَت، وَأشباه ذلك كثرٌي

 (.هتت)لسان العرب " .ِلما فيها من الضعف واخلفاء

 . 0/54ـ املرجع نفسه ، ( 3)

 .0/54،  ـ  املرجع نفسه( 4)

 اأيًض وتأثر ، أرسطو فلسفة يف تعمق ،يف احلضارة العربية واإلسالمية فالسفةال كبار من وفيلسوف  طبيبـ ( 5)

 يف عميق تأثري له وكان اخلالق ووحدة النفس خلود عن دافع ، العام العقل بوجود قائال ،اجلديدة نيةباألفالطو

 :كتبه من الصوفية
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نظر بو ،الفيلسوف بعمقه الفكري يها بتدبروإعمال فكره ف، هر سواء أكانت طبيعية أم إنسانيةأعماق الظوا

 .خبربته التشرحييةتفحص الطبيب امل

وم اإلنسانية العل ذلك إال ألنَّ ؛ وما كانيف واملنهجي بني العلومتكامل املعررسخ ابن سينا مبدأ اللقد   

الطب )ة مييسقط مرجعيته العلولذلك ألفينا ابن سينا  ة مشرتكة،علميكل منهجية ا فتشتتالقى تارخيًي

 .ألصوات الطبيعية واللغوية يف دراسته ا( والتشريح 

خيتلف عن اللغويني الذين سبقوه يف دراسة أصوات اللسان العربي ابن سينا  ا على هذا التوجه فإنَّوتأسيًس  

بيعية عندما درس ودراسته الط ،(التشرحيية)فقد أفاد من دراسته الطبية " ،يف طريقة الوصف والتحليل

يعرض ملخارج  ، قبل أْنا لبعض أعضاء النطقجًيويولا فيزا تشرحيًي، حيث قدم وصًفاللغوية األصوات

ومتيزت لغته .  مل يعهدهما زمانه وزمان الحقيه، وكتب كل ذلك بإجياز ودقة علمينياألصوات وصفاتها

 (1)." بأسلوب علمي منطقي يعرب عن اتساع معرفته وعمق فكره 

 جلانباتتعلق بقضايا جوهرية  إىل "حدوث احلروف أسباب " كتابهيف  (هـ 432)ابن سينا ويتعرض   

من  داللتهيستمد  األصوات اللغوية ووصفها وصًفا ويظهر ذلك يف تفسريه ،للصوتزيائي يالعضوي والف

احلروف قد تسمع من حركات غري  هذه أنَّيف : " عنوانالذي حيمل يقول يف الفصل السادس . احمليط الطبيعي

 ." نطقية

 .دفاع اهلواء بقوة يف نفس اهلواء ناتسمع عند : اهلاء 

 .دفاع اهلواء بقوة يف املاء ناتسمع من : العني 

                                                                                                                                                                                       

 . الطب يف القانونـ 

 . الفلسفة يف الشفاءـ  

 .املنطق يف والتنبيهات اإلشاراتـ  

 .0/350  األعالم ، الزركلي ينظر  .ـ رسالة أسباب حدوث احلروف يف األصوات   

 .02حممد صاحل الضالع ، علم الصوتيات عند ابن سينا  ، ص  ـ  (1)
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 جسم لني خشن من إمرار يدك علىأو ،رطباهلواء من كل مضيق مستعرض  عند إخراج تسمع: احلاء 

  (1) .اخل...  إمراًرا منبسًطا

 

 : سبب حدوث الصوتـ  1

" لسبب األساس حلدوث الصوت هو اهلواء املندفع الذي يشكل متوجات تنقل عرب األثريا يرى ابن سينا أنَّ  

والذي يشرتط فيه من أمر . دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان الصوت سببه القريب متوج اهلواء أظن أنَّ

، ليس عيدسبب ب ا فهوكلًي اًبكان سب ، ثم إْنأكثرّي ، بل كأنه سبٌبا للصوتا كلًيالقرع عساه أال يكون سبًب

 (2) ." السبب املالصق لوجود الصوت

آخر ينتج عنه  يقصد بالقرع اصطدام شيء بشيءوهو ، نا إىل أثر القرع يف إحداث الصوتيشري ابن سي  

هناك أسباب أخرى يف نظره منها ، رع هو السبب الوحيد إلحداث الصوت، لكنه ال جيعل القضغط يف اهلواء

ا عن مقابل القرع وهو الصوت قد حيدث أيًض أنَّ :ا للصوتا كلًيالقرع ليس سبًب نَّوالدليل على أ" القلع 

لسرعة حركة تتبعه مماسة عنيفة ، االقرع هو تقريب جرم ما إىل جرم مقاوم له ملزامحته تقريًب وذلك أنَّ. القلع

ا ينقلع ، تبعيًدخراآلابل هذا تبعيد جرم ما عن جرم آخر مماس له منطبق أحدهما على ومق. التقريب وقوتها

 (3)."يكون هناك قرع  وهذا يتبعه صوت من غري أْن ،ا لسرعة حركة التبعيدا عنيًفعن مماسته انقالًع

" :يقول ابن سينا يف هذا الشأن  .يلزم توافر اهلواء املندفع بقوة وسرعة( القرع والقلع)ويف كلتا احلالتني   

طراِر القارِع الضا يف القرع ف، أمَّوج سريع عنيف يف اهلواءهو متما يلزم يف كال األمرين شيء واحد وولكنه إنَّ

ا يف ، وأمَّىل جنبتيها بعنف وقوة وشدة وسرعةينضغط وينفلت من املسافة اليت يسلكها القارع إ اهلواَء إىل أْن

، ويف نف وشدةه املقلوع منهما دفعة بعيندفع إىل املكان الذي أخال القالع اهلواَء إىل أْن اِرَرِطالقلع فالْض

ا كان القرعي أشد انبساًط ، وإْنينقاد للشكل واملوج الواقع هناك ا يلزم املتباعد من اهلواء أْناألمرين مجيًع

                                                           

 . 022حدوث احلروف ، ص  بـ  ابن سينا ، أسبا( 1)

 65، ص  املرجع نفسهـ   (2)

 62ـ املرجع نفسه ،   (3)
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فتحس به العصبة املفروشة يف فيموجه  َماِخى إىل اهلواء الراكد يف الصِّدََّأَتَي ذلك املوُج مث. من القلعي

    (1)."  ٌعْلوَق ٌعْرَق: وج علتان موللت .تموجهي ال، فإذن العلة القريبة ـ كما أظن ـ سطحه

الكيفيات )  ِهنفِس الصوِت ومصدِر الصوَت ُثِدْحالذي ُي( اهلواء أو ُسَفالنَّ) ِجوَُّممييز ابن سينا بني التَّ    

 اُلا َح، وأمَّه يفعل الصوَتفإنَّ ِجموُّالتَّ ُسْفا َنأمَّ: " يقول ابن سينا  .(والصفات اليت تشكلها أعضاء النطق

ها فيفعُل ُةدَّا احِلدََّة والثِّقَل؛ أمَّ، أو تشظِّيها وتشذُّبها فيفعل احِلاَهِسلَُّمه وَتأجزاِئ يف نفسه من اتصاِل ِجموَِّتامُل

  (2)." ه الثانيانا الثقُل فيفعُلالن ، وأمَّاألوَّ

ا أمَّ.أو طبيعية ( عضوية )وجية كان حديث ابن سينا إىل ههنا عن الصوت من حيث كونه حالة فيزيول   

 اُلا َحوأمَّ" يقول ابن سينا .ويسمى باحلرف  ،الصوت اللغوي فيتشكل يف املخارج واحملابس اليت حتدده

 (3)". َفْراحَل يف مسلكه فيفعُل ِسواحملاِب ها من املخارِجمن جهة اهليئات اليت يستفيُد ِجوَِّمَتامُل

يف (  Phonem/ Phonème)سينا يقابل مصطلح الفونيم مصطلح احلرف عند ابن  أحسب أنَّ  

الصوتية اليت ليس هلا معنى يف  ةما تلك الوحد، احلرف هنا ليس رمز الكتابة وإنَّالدراسات اللغوية احلديثة

 . يف النسيج الصوتي النسقي للغاتتنماز من غريها  ألْن وقابلة يف ذاتها ،ها لكنها قادرة على تغيري املعنىذات

بها  ُزيتميَّ، له للصوت عارضٌة ٌةَئْيَه ُفْرواحَل" :يتضح ذلك أكثر من هذه اإلمياءة اليت أوردها ابن سينا  وقد  

 (4)".ا يف املسموع ًزيَُّمَت ِلَقوالثِّ ِةدَّيف احِل ِهآخر مثِل عن صوٍت

 :تشريح الَحْنَجَرة ـ  2
   

  :من غضاريف ثالثة يف نظر ابن سينا احَلْنَجَرُة ترتكب   

                                                           

 .62ـ ابن سينا ، أسباب حدوث احلروف ، ص   (1)

 .68ـ املرجع نفسه ، ص   (2)

 .51ـ املرجع نفسه ، ص   (3)

 51، ص  املرجع نفسهـ   (4)
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 ، وشكُلُه شكُل الَقْصَعِةحتت الّذقن عند أعلى الُعُنقا أحدها موضوع إىل ُقدَّام يناُلُه املسُّ يف املهازيل جدًّـ  0

   (1).  الغضروَف الدَّْرقي والتُّْرسي ، ويسمىقعرُيه إىل داخل وإىل خلف، وتَحَدَبُتُه إىل خارج وإىل قدام
ًة و يسرًة، ومنفصٌل عنه إىل ُحُه لسطِحِه، متصٌل به بالرِّباطات مين، مقاِبٌل َسْطـ الغضروف الثاني خلفه 3

   (2) .، ويسمى عديم االسمفوق

ن الدَّْرقي مربوٌط بالذي ال اسم له من خلف ، وهو منفِصٌل عْكُبوَبٍة عليهماَم ـ والغضروف الثالث َكَقْصَعٍة 2

امُلَكبِّي الذي ال اسم له وَتْسَتِقرَّاِن يف ُنْقَرَتْيِن له ، ويسمى تصعدان من  ِبَمْفِصٍل مضاَعٍف َيْحُدُث من َزاِئَدَتْيِن

 (4).ا تستعمل طرجهالي بالالموأحياًن (3).يوالطِّْرِجَهاِر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 رسم توضيحي للحنجرة                                                 

                                                           

 .54ـ ابن سينا ، أسباب حدوث احلروف ، ص ( 1)

 .56ـ املرجع نفسه ، ص ( 2)

( طرجهارة)،وُأِخَذْت هذه الكلمة من الكلمة الفارسية (طرجهالي)ية بإبدال الراء الًما ـ  ظهرت يف بعض الكتب الطب( 3)

 .016ص . الصوتيات عند ابن سينا  ينظر حممد صاحل الضالع ، علوم.كأس للشرب: ومعناها

 .56ـ املرجع نفسه ، ص( 4)
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 :مصطلحات ابن سينا  شرح
 

نسبة إىل  : (Thyroid cartlage /Cartilage thyroïde )الدَّْرقي والتُّْرسيـ  1

 (1). ؛ أي شكل الغضروف يشبه شكل الدرع فالكلمتان هنا صفة  (الدرع)والرتسي نسبة إىل الرتس ،الدرق

 

كلمة مشتقة  (Cricoid /Cricoide : )نسبة إىل احَلَلَقِة وليس إىل احَلْلِق  :  (يِقَلاحَل ( عديم االسمـ  2

  .ةالقصبة اهلوائييلي غضروف دائري  يشبه اخلامت فهو ، مبعنى خامت أو حلقة  ( Krikos )من كلمة يونانية 

 

 Arytenoids cartilage/Cartilages )(الطِّْرِجَهاِلي)الطِّْرِجَهاِري امُلَكبِّي وـ  3

arytenoids ) :  كأس للشرب أو فم  الفارسية (  طرجهارة )كلمة طرجهاري نسبة إىل

 (2). هذا الغضروف يشبه الكأس املقلوب ؛ أي أنَّه مقلوبوكلمة املكيب تدل على أنَّ،اإلبريق

                                                           

 .014، ص ـ حممد صاحل الضالع، علوم الصوتيات عند ابن سينا( 1)

 .64، ص املرجع نفسهـ ينظر ( 2)
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 : مكونات العضوية للحنجرة عمل ال
 

حدث منه  ذا تنحى عنه وباَعَدهحَلْنَجَرِة، وإـ إذا تقارب الذي ال اسم له من الدَّْرِقي وَضامَُّه حدث منه َتَضيُُّق ا

      (1).، ومن تقاُرِبه وتباُعِدِه حيدُث الصوُت احلادُّ والثقيُلاتساُع احَلْنَجَرِة

 

فيكون . َع عنُه اْنَفَتَحت احَلْنَجَرُةلى الدَّْرِقي حصَر النََّفَس وسدَّ الفوهَة، وإذا انقلـ وإذا انطبق الطِّْرِجَهاِلي ع

، وعضالٌت ُتْبِعُدُه عنه وجتِذُبُه إىل خلف، ُبُه إليهإذن هاهنا عضالٌت تلصق الطِّْرِجَهالي بالدَّْرِقي وجتِذ

      (2).عن اآلخرأحَدهما  ، وعضالٌت ُتَنحِّيتلصق الذي ال اسم له بالدَّْرِقيوعضالٌت 

   

الصوتية عند  ي يف جمال الدراسةلمالعمق الع تدل على ،ههنا باقتضاب شديد هااإلشارات اليت أوردنا هذه 

 هأنَّمن م الرغ على الذي مونان جورج أمثال ،ني األوروبينيلسانيلا بشهادة الباحثني وذلك ،العرب األقدمني

العملية للفكر  ا بالقيمةضمنًي رُِّقُي جنده ،اإلسالميةالزمنية للحضارة العربية  احلقبة اتلسانيل من تارخيه ىأقص

 علماء ناك امليالديالقرن الثامن  منذ " :قائاًل العبارة ذلك بصريح إىلحيث أومأ  ،القديماللغوي العربي 

 ا لألصواتعلًم اًيتلقائ وا قد أوجدواناوسواء أك ،اصوتًي الغتهم وصًف وصف إىليسعون  ،اللغة يف البصرة

ولكن البد لنا  ،حدة فتلك مشكلة على ،هذا العلم منه هم اقتبسواأنَّأم  ،بانيين يذكرنا بالعالمة أنب جديًرا

  (3)."علم فذ ممتاز هأنَّو األصواتالعلم يف  نعرتف بوجود هذا أْن ءذي بد بادئ
   

احلروف جماالت  ذههل) : لرازييقول ا ،لألصوات العربية (4)ثم يستشهد بعد ذلك بوصف الرازي  

وجمال اجليم والضاد  ،وجمال القاف والكاف هو اللهاة ،هو احللق فمجال احلاء والعني واهلمزة . ومدرجات

الذي  احَلَنكومن ، ( ذ  ،ث  ،ظ )األمامية  األسنانحافة  على للساناب القسم من ذولق ناهو جوالشني 

( م.ب.ف)ومن الفاء ( ن .ل .ر)ب الفم ناومن ج( س .ز  .ص )ثة ومن الل( ط . د . ت ) للسانا ينطبق عليه

                                                           

 .55ـ56ـ ابن سينا ، أسباب حدوث احلروف ، ص ( 1)

 .55، ص ـ املرجع نفسه( 2)

 . 012ا ، ص ، املرجع املذكور سابًقـ  جورج مونان( 3)

 .الزينة يف الكلمات اإلسالميةصاحب كتاب ( هـ322)أبو حامت الرازي ـ  (4)
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 (1) "ها تنطلق بال ضجيج من جوف الفم نَّحروف هوائية أل هيف ،الياء األلف والواو و ،أما حروف العلة .

سطيع طوال أوائل العصر الوسيط نالنا أنَّوما من ريب ":قد علق على هذا الوصف بقوله مونانجورج  ناوك

  ( 2)."مماثال ابا حدًثود يف أورنشاه أْن

  

 نيللهجرة  جعل بعض الباحثني الغربي الثانيالفكر العربي يف جمال الدراسة الصوتية منذ القرن  رقي نَّإ  

ة ياليونانكاحلضارة  ،متطورة لغوية  مبفاهيمواسع عن حضارات سابقة تتمتع يفرتض وجود اقتباس 

التقاطع بني جهود  ن بعض نقاطبيُِّي (K.VOLERS)فولرز  حاول الباحث سبيلالويف هذا  .واهلندية

ا وأمَّ .بالعر اللغوينيمن  األولشأها اجليل أناليت  والعلوم الصوتية العربية ،يف جمال الدراسة الصوتية بانيين

 ،للحضارات القدمية النحوية والصوتية  بتأثر العرب بالدراسات القائلالرأي  فقد رفض هذا بروكلمان

  (3).بذاتها عند العرب ظاهرة قائمة األصواتوجود علم  واعترب

 
 : الدراسات الصوتية في القرن التاسع عشر : رابعا

 
 فلم تكن دراسة ،يف البداية اليت جتاهلته يف رحاب نزعة القواعد املقارنة األصواتبعلم  لقد ظهر االهتمام  

التارخيية وعلم  اتلسانيلاالذي مت بني يف االلتقاء  االذي أثر تأثرًيا مباشًر العامل الوحيد ةياللغة السنسكريت

تقدم  الظروف هذهومن أبرز  ،ذلك ساعدت على أخرىبل هناك ظروف  ، 0221عام  حوالي تاصوألا

 . ا من املعلوماتواحليوية اليت وفرت للدارسني اللغويني مزيًد العلوم الفيزيائية

 :ي لتقدم العلمي فيما يأتهلذا ا ليحورسم املسار الت ،حينئذ ،وميكن لنا 

 نفسهوهو  ،ينساناإلا يف الصوت حبًث 0241سنة  (4)(االبن) يول غارسيانام وسيقى والفناناملأصدر ـ 0

 . للحنجرة ا منظاًر 0266سنة  الذي اخرتع

 .من الناحية الفيزيائية األصوات (HELMOLTZ)ز لتدرس هلموـ 3

ت اللغة من الناحية أصواالعامة لدراسة األسس : هعنوانا كتاًب 0265سنة  (BRUKE)نشر بريوك ـ 2

 .أفاد منه جيل كامل من الدارسنيبكتاب مدرسي  أشبه ناوك ،الفيزيولوجية

                                                           

 . 012، املرجع املذكور سابًقا ، ص جورج مونانـ (  1)

 .012ـ املرجع نفسه ،(  2)

 . 05ـ ينظر املرجع نفسه ، ص ( 3)

 (.1916ـ  1815)  Manuel Garcia juniorـ ( 4)
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 للوقوف على منظار احلنجرة (CZERMAK) (1)جرماكاستخدم الطبيب التشيكي  0251سنة ـ 4

 . نييعمل الوترين الصوت

من  أجبدية منوذجية (2)(RICHARD LEPSIUS) ي لبسيوسناسجل األمل 0852سنة ـ 6

 . األصواتاالهتمام ب ء اللغة علىفشجع بذلك علما،تأليفه

ا تسجيال صوتًي( لقاء ووالد خمرتع اهلاتف أستاذ يف اإل)(3) (BELL)وضع اسكندربال  نفسهيف الوقت ـ 5

 .منها كل صوت من أصوات اللغة يتألف العناصر اليت فيه َدّسَج ،الكالم املرئي أمساه

 يف فيزيولوجيا األسس العامة: ي كتابهنااألمل(4) (EDURD SIEVERS)أصدر سيفر  0225 سنةـ 2

 (5) .األصواتيف علم  اا مدرسًيكتاًب النحاة الشباب مدرسة وهو الكتاب الذي اعتربته ،الصوت

يف ظل  – نفسهل با يستقثم أخذ تدرجيًي ،للسانالعلوم ا مكمال علًم اجلنينية مرحلتهيف  األصواتعلم  ناك  

 . واملنهجية العلمية ا مستقال له خصوصياتهأصبح علًم حتى – ة ينساناإلتطور املعارف 

   

   (6)(VIETOR)فيتور  لسانيلايد الباحث  على أملانيااالستقاللية تظهر بوضوح يف  هذهبدأت مالمح   

 

                                                           

اهتم باجلانب .عامل فيزيولوجي  ، منساوي ـ أملاني (: 3271ـ  3282) Johann Nepomuk Czermakـ ( 1)

   Leipzigالتشرحيي للحنجرة ،أسهم يف ترقية الدراسة الفيزيولوجية للصوت ، أسس قبيل وفاته معهد الفيزيولوجيا يف 

 .Spectatoriumعرف باسم 

 .اني وباحث يف اآلثار من بروسيا لس(:   3229ـ  1811)  Karl (ou Carl) Richard Lepsiusـ  (2)

مؤلفات يولوجيا الصوت ، له زمدرس وباحث يف فيو( : 3811ـ  3238) Alexander Melville Bellـ  (3)

 .عدة يف أمراض الكالم ومعوقات التلفظ

 فيلولوجي يف اللغات  الكالسيكية اجلرمانية ، أصبح فيما بعد  عضًوا(: 3818ـ3211)  Sievers Eduardـ ( 4)

،يعد من اللسانيني البارزين يف نهاية القرن التاسع عشر، (  Ecole de Leipzig)فعاال يف مجاعة النحاة اجلدد يف 

 .  طور الدراسات الصوتية الفيزيولوجية 

 . 318،  312، ص ، املرجع املذكور سابًقا جورج مونان ـ ( 5)

 .باحث لساني أملاني (:  3832ـ3211)  Wilhelm Vietorـ( 6)



 

 

191 

 (1)(Paul Passy)يد باسي  ثم يف فرنسا على ،(3832 -  3211)

رأسهم  على يد عصبة من الباحثني على (3)فيةثم يف البالد االسكندنا. (2)،(Rousselot)وروسلو،

 .(5)(Otto Jespersen) (4)يسربسن
 

 :  هيته وخصائصه المميزة وتفريعاتهما ،الصوت اللغوي : خامسا 
 

ب اخلطا إىلي النفسواخللقي  مضطر باستعداده مكلف يف هذا الكون من حيث هو كائن نساناإل نَّإ  

 فيزيولوجية ظاهرة الصوت بوصفه نتاجا إلفهو مؤهل سلًف ،االجتماعية ةاياحل إىل الضطراره

ملا  ":  أنيف هذا الش يقول ابن سينا ،بني أفراد اجملتمع البشري عملية التواصل لتحقيق واستخدامه،وفيزيائية

 شيء اخرتاع إىلبعثت نا ،اورة واجمل املشاركة إىل اورة الضطرارهااحمل إىلحمتاجة ة ينساناإلالطبيعة  كانت

احلروف  ت تقطيعآالمن عند اخلالق ب ْتَقفِّالصوت وُواستخدام  إىلفمالت الطبيعة )...(  ذلك إىليتوصل به 

 (6)."من أثر النفسما يف  ليدل بها على ،ا وتركيبها مًع

   

                                                           

 3221لساني فرنسي مؤسس اجلمعية الصوتية العاملية سنة ( 3891ـ 3218) Paul Édouard Passyـ  ( 1)

 .وأسهم يف وضع األجبدية الصوتية العاملية 

يف علم األصوات واللهجات  يعد املؤسس األول لعلم  فرنسي باحث( 0834ـ  0245)Jean Rousselot ـ ( 2)

 .األصوات التجرييب

 مشال أوروبا ، يتكون يف األصل من السويد والنرويج وبنظرة أوسع تنضم إليهما الدامنرك، تربط بني هذه هي إقليم يقع يف

 .الدول الثالثة قواسم تارخيية وثقافية مشرتكة

إقليم يقع يف مشال أوروبا ، يتكون يف األصل من السويد والنرويج ، وبنظرة أوسع :    La Scandinavie ـ (3)

 .ة قواسم تارخيية وثقافية مشرتكةامنرك، تربط بني هذه الدول الثالثتنضم إليهما الد

 .منركي  خمتص يف  اللغة اإلجنليزيةالساني د  (1943ـ  1861) Jens Otto Harry Jespersenـ ( 4)

 . 318،  312،  ، املرجع املذكور سابًقا جورج مونان ـ ( 5)

 . 3،  0ـ ابن سناء العبارة من كتاب الشفاء ، ص ( 6)
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الصوت  نَّإال أل ذلك ناا كوم ،الظاهرة ذهاملصدر البشري هل نساناإل ناالصوت ك ناالوجود ك نامنذ ك   

 .احلسية ا لطبيعتهنظًر ة ينساناإلللحضارة  املاديهو احلامل 

 

  :نساناإلالظاهرة الفعالة يف حياة  ذهحناول تقديم تعريف شامل هل األهمية هذهيف ظل   

وهو  ،أصل صحيح وهو الصوتالصاد والواو والتاء ": "صوت"يف مادة ( هـ 286)يقول ابن فارس   

 وصائت ،شديد الصوت نات إذا كورجل صيِّ، يقال هذا صوت زيد ،السامع  ذنلكل ما وقر يف أجنس 

 (1)."حإذا صا

وت هو اهلواء املنضغط عن قرع صال (2) .القرآنملفردات يف غريب ايف  (هـ656) األصبهانيويقول الراغب   

 : ضربانوذلك  ،جسمني

 .كالصوت املمتد ،جمرد عن تنفس بشيء صوت: أحدهما 

 : اأيًض ضربانوهو  ،تنفس بصوت ما:  اآلخرو

  .ناكما يكون من اجلمادات ومن احليو ،غري اختياري:أحدهما 

 .أيًضا ضربان وذلك ،نساناإلمن  كما يكون ،اختياري: اآلخرو

وغري  ،نطق وغري نطق: ضربانبالفم الذي و ،وضرب بالفم ،كصوت العود وما جيري جمراه ،دلياضرب ب

 .واع من الكالمأنإما مركب كأحد و ،والنطق منه إما مفرد عن الكالم ،يناالنطق كصوت ال

   

وتعيها  للسانا املقطعة اليت يظهرها األصوات :النطق يف املتعارف: قائاًل األصبهانيثم يضيف الراغب   

ۀ  چ  :تعاىلقال . األذن ڻ  ڻ    ،ل التبعسبي على إال واليقال لغريه ،نسانإللواليكاد يقال إال  (3) چڻ  

ناطق  نايقال للحيووال ،ما ليس له صوت وبالصامت ،بالناطق ما له صوتفرياد  ،والصامتالناطق : حنو

 .تشبيهسبيل ال ا وعلىإال مقيًد

     

هو احلي الناطق : فقالوا ،نساناإلوا دُّوإياها عنوا حيث َح، اًقنط القوة اليت منها النطق املنطقيون يسميو  

 بني الكالم املربزو ،اليت يكون منها الكالم ة ينساناإلمشرتك عندهم بني القوة  فالنطق لفظ. املائت

                                                           

 (.لسن)ـ ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ،مادة ( 1)

 .435،  436ـ الراغب األصبهاني ، املفردات يف غريب القرآن ، ص ( 2)

 .83ـ الصافات ، آية (  3)
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 الدالئل: فقال الصامت ما الناطق: هذا قيل حلكيمى وعل ،شيء يقال الناطق ملا يدل على وقد،بالصوت

 .املخربة والعربة الواعظة

گ  چ : تعاىل قولهو گ   گ  گ   ک   ک   ک    ک      (1) چڑ  

 .الناطقني ذوي العقولهم ليسوا من جنس أنَّ إىل إشارة

ٻچ  : تعاىلقوله  ٻ   ٻ   ٻ   ٺ  ٺ    پٱ   ٺ   ڀ   ڀ              ڀ   ڀ       پ   پ   پ  

ٿ     ٿ     (2) چٺ   
 .كلها ليست تنطق إال من حيث العربةشياء األ أنَّفمعلوم  ،عتباراالأراد فقد قيل 

ڦچ  :تعاىلوقوله  ڦ   ڃ       ڄڦ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ             چ  ڄ   چ   ڇ  ڇ    چڃ   ڇ   

ڍ         (3) چڇ  

 معنى فمن فهم من شيء ،يفهمه ناالذي ك السالم عليه ناا بسليما اعتباًرالطري نطًق أصوات مسى هنَّإف

 .اناطًق ناك ْنإو صامت ،عنهمن اليفهم  إىل ضافةوباإل ، اصامًت ناك ْنإو ناطق إليهباإلضافة  الشيء فذلك

ىچ  : تعاىلوقوله  ې   ې    ې         وئ      ىې   وئ              ەئ   ەئ       (4)چائ  ائ          

 (5).السمع يدركهالكالم كتاب لكن  أنَّكما  ،العني تدركه نطقهلكن ناطق الكتاب  نَّإف

 

 (6)."هروحص يف ضمه معنىكالنطاق للهو  يالذ اللفظ ،حقيقة النطق: قيل"يقول الراغب  ويف األخري  

 نَّأل ،قة بني الصوت والنطق  عالقة تضمنالعال نَّإإذ  ،أعم من النطق الصوت أنَّ ،تج من كل ما ذكريستن  

يف  ،أخرىأو أشياء  نساناإلالنطقي عند  مصدر هذا األثر اجلهاز قد يكون ،أثر مسعي الصوت يدل على

 .دون سواه  نساناإلم عند اليت يرتكب منها الكال املقاطع الصوتية على يدل يف احلقيقةالنطق  أنَّحني 

                                                           

 .56ـ األنبياء، اآلية (  1)

 . 30ـ فصلت ، آية (  2)

 .05ـ النمل ، آية ( 3)

 .38ـ  اجلاثية، آية ( 4)

 .262، املفردات يف غريب القرآن ، ص نيالراغب األصبها ـ( 5)

 .262ـ املرجع نفسه ، ص ( 6)
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من  قد يسمع ذلك ،من األجسام مستمرة ومطردة جلسم ناتج عن ذبذبةأثر مسعي الصوت  نَّإفمن هنا و  

 أو من جهاز ،الوترية والنفخية الت املوسيقيةأو يسمع من اآل ،به صطدامهآخر أو ا احتكاك جسم جبسم

 هذهقد تكون  ينتقل عرب واسطة ظاهرة فيزيائية كونهثر السمعي من حيث فاأل (1) .نساناإلالنطق عند 

 .بالغيةيتم التواصل وتتحقق العملية اإل وبذلك ،اأو صلًب أو سائاًلا غازًيا حميًط سطةاالو

 :عملية مركزة ذات مراحل خمتلفة ميكن لنا حصرها يف  جوهرهالتواصل يف 

 .نساناإلجهاز النطق عن  بواسطة األصوات إنتاج : نتاجاإلـ 1

 .يف الفضاء شكل ذبذبات حتدث متوجات األثري علىعرب  األصوات انتقال : نتقالاالـ 2

 .استقبال األذن لألمواج الصوتية :االستقبال ـ 3

 املخ وجهاز النطق بأعضائه األوىليف املرحلة  يسهم ،نافيزيولوجيت نامرحلت ثانيةالو األوىل نااملرحلت

مرحلة  هيف ثانيةالا املرحلة أمَّ. العضوي السمع برتكيبهاملخ وجهاز  ةويف املرحلة الثالث ،ة املختلفةالتشرحيي

 (2).الوسط الناقل للصوت املنجز فحسب تعتمد على ةيائيفيز

كن لنا حصر وهو الدور الذي مي ،اللغوية األصوات إنتاجيف عملية  سابدور أسالعصيب يقوم النشاط    

 :اآلتيجماله يف الرتتيب 

املمرات والتجاويف خارج الفم عن طريق  إىل وطرده ،الرئتني على احلجاب احلاجز بضغط الزفري إنتاجـ 0

 . فيةناألالفموية و

القليل  نفتاحاالأو  ،نتج اهلمساجلزئي في نفتاحاالأو ب ،فتنتج اهلمزة تقوم احلنجرة بقفل ممر اهلواء قفاًلـ 3

 . فيحدث اجلهرنيمع توتر الوترين الصوتي

 .احللقية األصوات نتاجاحلنجرة إل نطقةمفوق  ىيرتاخينقبض احللق وـ 2

 .  فيةناأل األصوات نتاجف إلناألأو ممر  ،الفموية األصوات نتاجللفم إلاملمر اهلوائي  اللهاة تفتحـ 4

أو اتصاله  ،الصائتة األصوات نتاجسقف الفم إلمن بعض أجزاء  وموقعه من الفم وقربه للساناحركة ـ 6

 .بعض الصوامت نتاجبها إل

 إنتاجا يف ًضيأ اإلسهامو ،الباء وامليم والواو نتاجأو االستدارة إل االنفراجحركة الشفتني بالتالمس أو ـ 5

 .الصوائت

 

 :نيباجلانبأحدهما يتعلق  ، اثننيالنياللغوية منو األصواتلتدارس املعاصر  لسانيلالقد أفرد الفكر   

 .الوظيفي باجلانب اآلخرو ،والفيزيائيالفيزيولوجي 

                                                           

 .032، أصول تراثية يف علم اللغة ، ص الدين ـ  ينظر زكي حسام( 1)

 . 0828وما بعدها ،جملة عامل الفكر ، العدد الثالث  36، حتليل عملية التكلم ، ص عبد الرمحن أيوبـ  (2)
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 .( Phonetics /Phonétique) "األصوات العام علم  :بـ األولينعت 

 .(Phonology/ Phonologie) األصوات الوظيفيعلم :بـ  الثانيوينعت 

 . اآلخرملقاربتهما الواحد تلو  ا هذين املصطلحنينورد ههنا جمدًد

 

 

 : ( Phonetics  / Phonétique ) العام األصواتعلم : أوال 

 :علم األصوات مصطلح لغوي وضع ملقابلة مصطلحات أجنبية 

 .Phonetics:املصطلح اإلجنليزي

 Phonétique.: املصطلح الفرنسي

 .Phonetiks: املصطلح األملاني

تعين  (  phone)املؤلفة من الكلمة ،( Phonetikos) من الكلمة اليونانية  وهذه املصطلحات مشتقة

   .تعين العلم أو الفن اليت(   ikos)والالحقة ، الصوت

ينشأ ويتطور  بدأ هذا العلم فقد ،الوظيفي األصوات علم إىل ياسبالق اا قدمًيالعام علًم األصواتيعد علم    

وأخذ يكتمل بفضل توافر  ،الفيزيولوجي والفيزيائي جانبيهاالظاهرة الصوتية يف  منذ بدأ االهتمام مبالحظة

لعملية  وصف دقيق تقديم األمر الذي ساعد الدارسني على ،خمتلفة يةإنسانية يف رحاب معارف لمع نتائج

أسبق من  املقاربة الصوتية نَّإف الصوتية مع الظاهرة العامحيث التعامل  فمن. اللغوية األصوات إنتاج

 .تارخيية فحسب تكون دراسة أْنتعدو  ال كانتاليت  اتلسانيلا

   

بفضل تطور احمليط  ،0221وأكثر من ذلك عام  0261عام ابتداء من أخذ علم األصوات طابعه العلمي   

  (1).والتحليل الفيزيائي ،التشرحيي اجلانبيف  خباصة األصواتمنه علم  العلمي الذي أفاد
اس يللق خيضع أْنالذي ميكن له  الصوت املفرد البسيط (PHONE)هو  األصواتموضوع علم   

 .الت احلساسةيف ذاتها للقياس باآل قابلة ية صغرىوحدة صوت( PHONE) أنَّأي ؛ (2)اآلليوالتحليل  

                                                           

1-  G.MOUNIN, Clefs pour la linguistique, P102. 

 .42، أسس علم اللغة ، ص ماريو باي ـ ( 2)
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فهو من ههنا  ،ا لهموضوًع( PHONE)يتخذ الصوت  اإجرائًي منوااًل ، حينئذ ،األصواتعلم ُيعَُّد   

 .الفيزيولوجية والفيزيائية تقديم التفسري الكايف لألثر الصوتي من الناحيتني إىلدراسة علمية موضوعية تهدف 

 :يتأحناول حصر جمال مبحث هذا العلم فيما ي هأنبش ملا حنن اوتوضيًح

 .اا تشرحيًيوصًف نساناإليصف جهاز النطق عند ـ 0

 .عملها يف التجويف الصوتي ويضبط ،األصواتحيدد خمارج ـ 3

عرب األعصاب  ولهالصوت وحت األذن تتلقىويبني كيف  ،من حيث جهاز االستقبال يبحث يف الصوتـ 2

 .الدماغ إىلالناقلة 

 .واستقباهلا األصوات إنتاجوالعضلي أثناء العصيب  يصف النشاطـ 4

 لسانيلامما جيعل الفكر  ،الظاهرة الصوتية جوانبمن  شتى جوانبيتناول  األصواتعلم  أنَّ نالحظ حينئذ

 : منها ،بني فروع خمتلفة هلذا العلم املعاصر مييز

 .التشريح واألطباء واء الفيزياء علموهو من اختصاص  ،والتشرحيي الفيزيائي األصواتعلم ـ 0

جلة مكتوبة تبني سم صورة إىلحتويل الصوت  إىل املخرب بواسطة ىوهو يسع: التجرييب األصواتعلم ـ 3

 .املختلفة االتهالصوتي وح َفْيالطَّ

 .ريخاعرب الت اللغوية األصوات اليت تطرأ على يهتم بالتحوالت والتغريات :التارخيي األصواتعلم ـ 2

وحصر عددها ، األصواتخمارج وحتديد ، النطق وجتاويفه يهتم بوصف جهاز: الوصفي األصواتم علـ 4

  (1).وصفاتها

 

  

 :جهاز النطق عند اإلنسان أ ـ 
 

يقتضي احلديث عن األصوات اللغوية بالضرورة العلمية وصف جهاز النطق عند اإلنسان وصًفا تشرحيًيا    

، فإذا ما تأملنا مليًا املدرج الصوتي عند اإلنسان من وجهة نظر يه اآللية اليت تنتج الصوت البشرلكون

 :ساًسا من العناصر العضوية اآلتيةهذا املدرج يتكون أ فيزيولوجية سيتبني لنا أنَّ

 

 : القصبة الهوائيةـ 1

                                                           

 .32، ص ـ  رميون طحان، األلسنية العربية( 1)
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للعمود  ، فراغ رنان يقع موازًيابواستطها إىل احلنجرة، وهي إذ ذاكهي ممر عضوي مير اهلواء أو النََّفُس    

، فهي ال تعدو ئية ال دور هلا يف إنتاج األصواتالفقري، وكان الدارسون األقدمون يظنُّون أن القصبة اهلوا

ها عامل مباشر وأساس يف تنويع درجة الدراسات التحليلية املخربية أثبتت بأنَّ ، بيد أنَّتكون ممرًا ليس إال أْن

 (1) .الصوت

 رسم توضيحي جلهاز النطق

 

 

 
 

 : نجرة الحـ 2

 
، حيث األساس حلدوث الصوت عند اإلنسان هي املصدر   

يتحول فيها النََّفُس الصاعد من الرئتني عرب القصبة اهلوائية إىل 

ف من ثالث غضاري أثر صوتي مسموع ، وهي تتكون عضوًيا

، وهما يشبهان الشفتني من يتصل بأعالها الوتران الصوتيان

، ويلتقيان عند ة ، وميتدان من اخللف إىل األمامحيث االستدار

                                                           

 .23، ص  ـ رميون طحان، األلسنية العربية( 1)
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خارجي  ، وله غطاءهذين الوترين فيسمى املزمار ا الذي بنيأمَّ. ذلك الربوز الذي ينعت عادة بتفاحة آدم 

 (1).ثابة صمام يسد طريق التنفس أثناء عملية البلع، وهو مبيالزمه يسمى لسان املزمار

 

 

 :الحلق ـ 3

 
 رسم توضيحي حللق اإلنسان 

 

 

 

 .البلعوم :    Pharynxـ  1

 .رلسان املزما:  Epiglottisـ  2

 .احلنجرة:  Larynxـ  3

 .القصبة اهلوائية : Tracheaـ  4

عن ذبذبة  الناجتة األصواتيف تضخيم  وله وظيفة مباشرة ،الفم أقصىونجرة هو جتويف يقع بني احل   

ا توقًفتيار اهلواء إىل توقف  قد يؤدي انقباضه ،ِسَفالنَّيف حركة حللقي التجويف احكم ت،ي نيالوترين الصوتي

 .عنيم احتكاك يف موضع عنهينتج  اًيجزئ أو كاماًل

                                                           

 .24، ص  رميون طحان، األلسنية العربيةـ ( 1)
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 :  للسانا ـ 4

 للسانابنسبة  ىخراأل األعضاءينفرد عما سواه من  ولذلك ،األصوات إنتاجيف عملية عضو هام  للسانا   

فهو عضو مرن متحرك  –ظاهرة اجتماعية  هيالظاهرة اللغوية من حيث  (Langue ) للسانابنعين  – إليه

وت اللغوي حسب الص ُفيَِّكُيخر َفآ إىل ينتقل من وضع هنَّإإذ  ،واختالفها األصوات تنويع يساعد على

 .املختلفة أوضاعه

 :  ثالثة أقسام إىلاللسان  األصواتعلماء  َمسََّق 

  .أو طرفه للسانا -أ

 .للساناوسط  -ب 

 .للسانا أقصى-ج

 

 : ثالثة أقسام إىلوينقسم  ،هأثناء حركت للساناالذي يتصل به  العضوي اجلانبهو  : الَحَنكـ 5

 .وأصوهلا األسنان فيهو: احَلَنكأول  - أ

 .وهو اجلزء الصلب منه: احَلَنكوسط  - ب

- ج  .هاةلثم ال ،ن منهوهو اجلزء اخللفي الليِّ :احَلَنك أقصى 

 

 ينتهيبواسطة الشراع الذي  بعض الشيء وقد ينسد ،هاز التنفس والنطقيتصل جب :فيناألالتجويف ـ 6

عند  عربه ُسَفالنَّا مير في الذي يعد ممًرناألوتعزل احللق من التجويف  ،األحياننغلق بعض وقد ت، باللهاة

 .النطق بصوتي امليم والنون إلحداث ظاهرة الغنة

 :  الشفتانـ 7

هلما ثالث خصائص  ،وهما من أعضاء النطق املتحركة ،اخلارجي الفماية يف نه ظاهرتان ناعضلتهما   

 : عضوية

 .منللهواء باخلروج مدة معينة من الز ا فال يسمححمكًم اانطباًق تنطبقان: االنطباقـ 1

 .مثل الباء اانفجارًيا صوًتا فيندفع اهلواء حمدًث ، اأحياًن تنفرجانقد : االنفراجـ 2

 (.O)أو  ،أثناء النطق بصوت الواو  رانيتستدقد : االستدارةـ 3

  

 :ما يلي إىلتهدي  ذكرناه وصف التشرحيي الذيهذا ال إىل عجلى نظرة نَّإ   

 .ثابًتا وبعضها متحرًكا ذكرناهااليت  األعضاء بعض هذه ـ 0
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 . (من اخليشوم)أنفيانفهما  ،والنونصوتي امليم  باستثناء ،يف جتويف الفمحتدث اللغوية  األصواتمعظم ـ 3

تعذر  إىلقد التؤدي  ،نساناإلعند جهاز النطق ا من أعضاء تصيب عضًو أْناليت ميكن العوائق العضوية ـ 2

 .االنطق متاًم

من  األعضاء هذهالطبيعي يف  األصل نَّأل ثانويو طارئ ٌتْعَنبأعضاء النطق  األعضاء هذه إنَّ َنْعَتـ 4

من حيث هو كائن  نساناإل أنَّغري  .يولوجية من أجل بقاء الكائن احليالقيام بوظائف ب الناحية الفيزيولوجية

 نتاجا إلمناسًب استغالاًل األعضاء هذه على استغاللتعاىل أقدره اهلل  ،ا الستعمال اللغةمؤهل سلًف

 .(1)لغوية ةوظيفبيولوجية ووظيفة : وظيفتانوبذلك أصبحت هلا  ،األصوات

 نساناإلطبيعية يتميز بها  وتلك كفاية ،عةاط صوتية متنوأمن إنتاجعلى  ذاتههذا اجلهاز الغريب قادر يف ـ 6

 أْنأحد يسطيع  تدلين على أْن هل لك:"أنالشيقول أحد العلماء يف هذا . ىخرألا من الكائنات سواهعما 

فليس . واجلواب ال ؟التنفس لنفايات نساناإلوأهمية من استغالل  فع وأكثر كفاءةأنيستغل النفايات بطريقة 

الكربون يف  أكسيد ينابث واملشبع املطرود من الرئتني ا لسبيل اهلواء الفاسداعرتاًض الكالم يف واقع األمر إال

 ،من املشقةالكثري  وهذا اليكلفنا ،استغالل أفضل الفاسد واستغالل هذا ،يف اجملاري اهلوائية صعودهأثناء 

نعرتض  أْنهو  وكل ما نفعله ،م مل نردأ وهو خارج منه أردنا ذلك ،سماجل نفعيهذا مل يعد  فاهلواء الفاسد

وهبها اهلل بين  م اليتالكال منه معجزة عونصن، والشفتني لسانلا حتىفوقها  أو ما إما عند احلنجرة ،سبيله

 (2)".نساناإل

 

 :(السمع زجها)االستقبال  جهازب ـ 
   

احلاسة من الناحية  وهلذه ،السمع بواسطة حاسةعامة  الصوت من حيث هو ظاهرة فيزيائيةُط َقَتْلُي   

مدركات  إىلوترمجتها  األصواتتقبال استسهم يف عملية مركب من عدة أعضاء جهاز عضوي  ،التشرحيية

 .وهذا اجلهاز املركب هو األذن ،عقلية

  :ةاآلتيتتكون األذن من األجزاء العضوية : ات العضوية لألذناملكّون

 .خ والطبلةاَموالصِّ  نايَوتشمل الصِّ :األذن اخلارجية ـ 1

 . نامتحرك عند احليو سانناإلوهو ثابت عند  ،ذنألوهو اجلزء الثابت والظاهر من ا : ناالصيوـ 

 .كذلك باملمر الصوتي تسمىو ،لألثر الصوتي قناة ناقلة هيو :اخ َمالّصـ 

                                                           

 .85ـ عاطف مدكور ، علم اللغة بني القديم واحلديث ، ص( 1)

 . 85سه ، ص ـ  املرجع نف( 2)
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 .بالصماخ طة القناة املعروفةاسبو نابالصيووتتصل  ،ناقلة لألثر واسطة غشائية هي :ة لبالطـ 

ثالثة  هيوكاب والرِّ ناَدْناملطرقة والسِّوتشمل  ،ة مباشرةلبي يلي الطالذ اجلزء هي:  ىالوسط األذنـ 2

 .الداخلية األذن إىلالصوتية  تسهم يف نقل الذبذباتعظيمات 

 

 ،ةلبص ف بأغشيةلتمجسم  هيو ،ُةَعَقْوَقالداخلية ال يف األذن من أهم األجزاء البارزة :الداخلية األذنـ 3

 فيهذي تنغمس ال ،هيالتي املعروف بالسائل اليت يوجد فيها السائل نطقةامل هيو ،مم 26 حوالي طوله

 (1).دالالت إىلاملخ لرتمجتها وحتويلها  إىلالصوتية  اليت تنقل الذبذبات العصبية الناقلة األلياف

 

 

 
 

 

 

 :اللغوية األصواتتصنيف ج ـ 
 

                                                           

 . 52ـ  عبد الغفار حامد هالل ،أصوات اللغة العربية ، ص ( 1)
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 : زمرتني إىلاللغوية  األصواتتنقسم    

  .(Vowels  /Voyelles) الصائتة األصواتزمرة ـ 

 .(Consonants / Consonnes)الصامتة  األصواتمرة ـ ز

 

 : الصائتة األصوات: أوال
 

 –الذي حيدث  الفعلي للصوت الصائت نتاجاإلالصائتة يف طبيعة  األصواتاليت تتميز بها  اخلاصية تتبدى  

أي  سبيلهيعرتض  أْنيف جمراه الطبيعي دون  ُسَفالّنحيث مير  ،الرئتنيبعد خروج اهلواء من  –يف الواقع 

يف احللق والفم وخلو جمراه من  ِسَفالنَّمرور  فيةكي هي بها الصوت الصائت ميزفالصفة اليت يت ،عائق

 .سبيلهالعضوية اليت تعرتض واجز احل

 ،(o)والضمة  ،(a)الفتحة : صطلح عليها األقدموناحلركات كما ا يهالعربي  للسانايف  الصوائت  

تتميز عما سواها خبلو  –ذلك  بناء على – فالصوائت .الياء األلف والواو و: ونظائرها الطويلة( i)والكسرة 

 .الصوتي من أي عارض عضوي اجملرى

 : ةاآلتيحسب العوامل  وقد تصنف الصوائت

 . أوضاع أعضاء النطقـ 0

 .املمر اهلوائي  انفتاحدرجة ـ 3

 .جهر الصوت على األعضاءعمل بعض ـ 2

 : هييف تصنيف الصوائت  أساسيتان حالتانوهناك 

 . خل الفمدا للساناوضع ـ 0

 .شكل الشفتنيـ 3

الصائتة  األصواتحتدث  أو هبط حنو قاع الفم ،احَلَنكحنو مقدمة  للسانافإذا ارتفع اجلزء األمامي من أ ـ 

 .(anterior vowels / Voyelles antérieures)األمامية 

( Voyelles postérieures) فيةالصائتة اخلل األصواتحتدث  احَلَنكيف مؤخرة  للساناوإذا جتمع ب ـ 

. 

 Voyelles) أو املركزية ،الصوائت املتوسطة منزلة بني املنزلتني السابقتني حتدث للساناوإذا شغل ج ـ 

médianes- centrales. ) 

  / Rounded Vowelsاملستديرة حتدث الصوائت ،حبركة مستديرة الشفتانوإذا قامت د ـ 

Voyelles  arrondies. 
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 vowels stretched /voyelles )املنفرجة فقي حتدث الصوائتأ انفتاحشكل  إذا اختذتـ  ـه

étirées.) 

 :لرتتيباا بهذا ذكًر ويلخص بعضهم  ما أتينا عليه

 .نفرجةاألمامية امل الصوائتـ 0

 .األمامية املستديرة الصوائتـ 3

 .املتوسطة املنفرجة الصوائتـ 2

 .املتوسطة املستديرة الصوائتـ 4

 .فرجةاملن فيةالصوائت اخللـ 6

 .ة املستديرةياخللف الصوائتـ 5

 تكون مناذج أْن التعدو هيف ،ق يف مجيع اللغاتقمل تتح ،ههنا ،هااليت أوردنا التصنيفات هذه أنَّغري   

 (1) .قياسية

 

 : الصامتة األصوات: ثانيا
 

رب املمر أثناء مروره ع اهلواء حواجز عضوية ذ تعرتضإ ،النطق بها فيةالصامتة بكي األصواتتتميز    

 .الصوتي

 : ةاآلتي وانباجلالصامتة يف  األصواتندرس  أْنوميكن لنا 

األمور تتعلق  هذهو ،الصوت إنتاج كيفيةعمل أعضاء جهاز النطق و النطق ونالحظ مكاننتفحص ـ 0

 .(Point of articulation  /Point d'articulation )  باملخرج الصوتي

 .(Degré d'aperture) أو إقفاله ،الصوتي اجملرى انفتاحرجة من حيث د ،نتفحص العائق العضويـ 3

الصامتة  األصواتب التلفظ كيفيةومعرفة العائق العضوي  اخلاصة اليت ترافق اجتيازينة األحداث امعـ 2

(Mode d'articulation).  

 .الصامتقياس املدة الزمنية اليت يستغرقها النطق بالصوت ـ 4

 (2).الصامتة األصواتيف عملية النطق باملساعدة  ةرنانت العمل بعض الفراغامعاينة ـ 6

 

                                                           

 . 40، األلسنية العربية ، ص ـ ينظر رميون طحان( 1)

 . 40، ص  املرجع نفسهينظر ـ ( 2)
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 :األصواتمخارج د ـ 

 
 

 
   

 األصوات ، وُتصنَّف وفقهالصوت فيهالذي حيدث  كانامل :هو األصواتاملخرج يف اصطالحات علماء   

يعرف  ناوك. اءمسار اهلواعرتاض  فيهع الذي يتم املوض، حينئذ،فهو. نساناإلالنطقي عند  اللغوية يف اجلهاز

 فيسمى الغربيني األصواتا عند علماء أمَّ. (احملبس)أو ( اجملرى):ـب العرب األقدمني عند بعض الدارسني

 Point d'articulationالنطق  موضع

 .بيلهابس حنن اليت األصواتا مفصال ملخارج تصنيًف ،نورد ههنا  

 
 : عند القدامى األصوات مخارج:  أواًل

 
بعض  ا يف وصفا ملحوًظاختالًفيلفي احلديث  إىل من القديمرس الصوتي العربي لدا متعقب نَّإ  

ا عن ناجًت عادة مايكونوهذا االختالف . الصفةأم  ختالف يتعلق باملخرجاال ذلك ناسواء أك ،األصوات

 .حتت تأثري عوامل معينة ة ينساناإلاللغات  حالة التطور الطبيعي الذي ختضع له مجيع

  

وقد  ،اللغوية  األصواتيف حتديد خمارج األقدمني الدارسني من جهود إحضار منوذج  املقام هذاحناول يف    

بهذا الكتاب  االجتزاء مسوغو ،النشر يف القراءات العشر كتابهيف  ،ريزابن اجل يف ذلك مؤونة اإلفاضة يكفينا

 .ية القرآن ة هو حقل القراءاتالصوتية العربي الدراسةيف رحابه  تاحلقل اخلصب الذي ازدهر أنَّ إىليعود 
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 :في كتاب النشر في القراءات العشر األصواتمخارج 
 

من  من تقدمنا وعند ،فالصحيح املختار  عندنا ،اختلفوا يف عددها وقد  "( هـ222) اجلزرييقول ابن   

وأبي  (هـ 917 - 111)أبي طالب ن ومكي ب ، (هـ 371أو  371:ت)احملققني كاخلليل بن أمحد

وهذا . ا سبعة عشر خمرًجوغريهم  (هـ 628) ،شريحوأبي احلسن  ، (هـ  456 ـ 412 ) اهلذليسم القا

يف خمارج احلروف وصفاتها  أفردهأبوعلي بن سينا يف مؤلف  ثبتهوهو الذي أ ،االختيار الذي يظهر من حيث 

 (1)."ا،أو مشددًاساكًنوتأتي باحلرف بعدها  ،تلفظ بهمزة الوصل أنهو  اواختيار خمرج احلرف حمقًق )...(

 ،الساكنة املكسور ما قبلها الياء و ،ما قبلها والواو الساكنة املضمومأللف لوهو : ُفْواجَل :األولخرج امل

قال اخلليل خمرجها من الصدر وهو .  فيةواجلو أيضًا اهلوائية تسمىو ،املد واللنيحروف  تسمىاحلروف  هذه

هن نأل ؛الثالثة باجلوف دون اهلمزة هذهبن اجلزري هو اختصاص الصواب يف نظر ا أنغري . متصل باجلوف 

 .يتصلن باهلواء خبالف اهلمزة حتى مكان على نأصوات اليعتمد

 .وقيل اهلمزة أول ،مرتبة واحدة فقيل على ،وهو للهمزة واهلاء: احللق أقصى :الثانياملخرج 

وهو ظاهر كالم  ،العني قبل احلاء أنَّ فنص مكي على ،وهو للعني واحلاء :وسط احللق :املخرج الثالث

 .غريهو سيبويه

وهو ظاهر كالم . الغني قبل أنَّ ونص شريح على ،وهو للغني واخلاء ،الفم إىلاحللق  أدنى :املخرج الرابع 

احلروف  هي ،باملخارج الثالثة احلروف الستة املتعلقة هذه ،تقديم اخلاء ونص مكي على ،أيًضا سيبويه

 .ةياحللق

خمرجها من  نَّإوقال شريح  .وهو للقاف ،احَلَنكمن  مما يلي احللق وما فوقه للسانا أقصى :خلامساملخرج ا

 .للهاة مما يلي احللق وخمرج اخلاءا

 ناوهو الكاف وهذ ،احَلَنكمن  وما يليه قلياًل للسانامن أسفل خمرج القاف  للسانا أقصى:املخرج السادس 

 .بني الفم واحللق هيو ،اللهاة إىلنسبة  ،ما هلوييقال لكل منه (القاف والكاف) نااحلرف

اجليم  نَّإويقال  ،احَلَنكوبني وسط  بينه للسانامن وسط  ،غري املدية الياء للجيم والشني و:املخرج السابع 

 .ُةيَِّرْجاحلروف الشَّ هذه ،الشني نايلي الياء واجليم و ،الشني تلي الكاف نَّإويقال  ،قبلها

ثر ومن كاأليسر عند األ    اجلانب من األضراس من وما يليه للسانامن أول حافة  ،ادضلل:املخرج الثامن 

 ينيع ، ٌةيَِّرْجها أيضا َشنَّإ: وقال اخلليل ،اجلانبنيها تكون من أنَّ يدل على سيبويهوكالم  ،مين عند األقلاأل

 . من خمرج الثالثة قبلها

                                                           

 . 088 – 082/  0، النشر يف القراءات العشر ، ـ  ابن اجلزري( 1)
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 احَلَنكوبني ما يليها من  ،وما بينهما طرفه هىمنت إىلاها ومن أدن ،للسانامن حافة  ،الالم:املخرج التاسع 

 .مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية األعلى

 .وبني ما فوق الثنايا أسفل الالم قلياًل بينه للسانامن طرف  ،للنون:املخرج العاشر

ها أنَّغري  ،فوق الثنايا العلياوبني ما  ،بينه للسانامن خمرج النون من طرف وهو  ،للراء:عشر  ادياملخرج احل

إذ  ،للساناخمرجها وهو طرف  موضع إىلنسبة  ُةيَِّقَلالثالثة يقال هلا الذَّّ هذهو ،قلياًل للساناأدخل يف ظهر 

الراء والالم والنون  الذُّْلق احلروف: التهذيب. حروف َطرف اللساِن :الذُّْلقواحلروف  .ُهُقَلَذ طرف كل شيء

 . خمارجها من طرف اللسان مسيت ُذْلقًا ألنَّ

 ،احَلَنكجهة  إىل اوأصول الثنايا العليا مصعًد للسانامن طرف  ،للطاء والدال والتاء:عشر  الثانياملخرج 

 . وهو سقفه ،الغار األعلى ِعْطها خترج من ِننَّأل ،ُةيَِّعْطالنِّ: الثالثة ذهويقال هل

فويق الثنايا  للسانامن بني طرف  ،والزاي نيوالسالصاد  هيو ،فريصحلروف ال :املخرج الثالث عشر

 .وهو مستدقه ،للسانا ِةَلَسها خترج من َأنَّأل ،ُةيَِّلَساأَل هي األحرف الثالثة هذهو ،السفلى

 نسبة ،ةيَِّواللََّثيقال هلا . العليا وأطراف الثنايا للسانامن بني طرف  ،والثاء والذال الظاء :الرابع عشراملخرج 

 .األسنان فيهوهو اللحم املركب  ،ثةاللِّ إىل

 .وأطراف الثنايا العليا ،السفلىمن باطن الشفة  ،للفاء :املخرج اخلامس عشر

 هذهو ،الباء وامليم على نامما بني الشفتني فينطبق ،والباء وامليم للواو غري املدية :املخرج السادس عشر

 .ُةيَِّوَفالشَّيقال هلا  ،(امليم وباء لا والواو و الفاء)األحرف األربعة 

أو ما يف  ،حالة اإلخفاء ،تكون يف النون وامليم الساكنني هيو ،وهو للغنة ،اخليشوم :املخرج السابع عشر

 (1) .احلالة هذهيف  رفني يتحول من خمرجههذين احل خمرج نَّإف ،بالغنة من اإلدغام حكمه

 

 

 :عند المحدثين األصواتمخارج  : اثانيًً
  

العلمي عن طريق املخابر الصوتية  التحليل إىلاجملردة  وتية احلديثة من مرحلة املالحظةالص تقلت الدراسةنا  

 على ،الدراسة العلمية املوضوعية مستوى إىل مر الذي جعل الدراسة الصوتية ترقىاأل ،الت احلساسةواآل

 .آخر إىلالرغم من اختالف احلاالت العضوية والعادات النطقية من جمتمع لغوي 

 

                                                           

 . 310 – 088/ 0 ، النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزريـ  ( 1)
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متكنا من  ،العربية املعاصرةة لسانيلاالل تقصينا لكثري من الدراسات الصوتية املعروفة يف الثقافة ومن خ  

 .هذا التصنيف االستقرار على

 ،ىخراأليتحقق هذا املخرج باقرتاب الشفتني الواحدة من (: Labial / Labiale )املخرج الشفويـ 1

 : قسمني إىلويقسم هذا املخرج 

 ناوتسد ،اكلًي الشفتانيتحقق هذا املخرج عندما تنطبق :(Bilabial / Bilabiale) الشفوي املزدوجأـ 

 .اهلواء الصادر من الرئتني جمرى

يتحقق هذا املخرج عندما تتصل  :( Labio-dental  /  Labio-dentale)ي األسنانالشفوي بـ 

 .اهلواء  ييق يف جمرىمع حدوث تض ،العليا األسنانب السفلىالشفة 

 ،األسنانب للسانايتحقق هذا املخرج باتصال طرف : (Dental  /  Dentale )ياألسنانج املخرـ 2

 : أربعة أقسام إىلوينقسم هذا املخرج 

 .حنو األسفل للسانافاض خناوذلك ب: (/ Apical plate   Plate- apicale)ي املنبسط األسنانأـ 

العليا  األسنانبني  للساناوضع حينما ي: (Interdental /Interdentaire) ياألسنانبني ب ـ  

 .السفلىو

حيدث عند  :(APICAL ALVEOLAR / Apicale- alvéolaire ) ي اللثوياألسنانج ـ 

 .أصول الثنايا يهو ،باللثة للسانامقدمة أو  ،العليا األسنانب للسانااتصال طرف 

ظها علماء حيدث يف حاالت خاصة الح :(Retroflex / Rétroflexe ) الرجعي ياألسنان د ـ 

 .يف لغات اهلند األصوات

 إىلويقسم  ،احَلَنكو للسانايتحقق بقيام صلة بني سطح  :(Palatal / Palatale ) املخرج الغاريـ  3

 :ثالثة أقسام

باجلزء  للساناويكون ذلك عندما يتصل سطح  :(Prepalatal / Prépalatale ) ماميالغاري األأـ 

 .احَلَنكمامي من األ

 .احَلَنكمبؤخرة  للساناعندما يتصل سطح  يكون ذلك  :(Post-palatale)خللفي الغاري اب ـ 

وهو اجلزء الرخو من  ،بالطبق للسانايكون ذلك عندما يتصل سطح :  (velar /vélaire ) الطبقيج ـ 

 .احَلَنكمؤخر سقف 

تحقق ي (:hushing- sibilants / sifflantes - chuintantes)خمرج الصافرات والشينيات ـ 4

 :قسمني إىلح مبرور اهلواء وينقسم يسم شكل جمرىويتخذ  ،يف قاع الفم للسانااملخرج بامتداد هذا 

 .األمامي احَلَنكب للساناحتدث عندما تتصل مقدمة  :(Sibilants / Sifflantes )الصافراتأ ـ 
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 ،األوسط كاحَلَنب للساناحتدث عندما تتصل مقدمة  :(Hushing / Chuintantes ) اتيالشينب ـ 

 .غري طبيعة الصوترنان يوحدوث فراغ 

 .هاةلبال للسانايتحقق هذا املخرج عندما تتصل مؤخرة : (Uvular / Uvulaire ) املخرج اللهويـ 5

 . احللق نابتقلص جدر يتحقق هذا املخرج: (Pharyngeal / Pharyngale )  املخرج احللقيـ 6

 قف حركة الوترينوحيدث هذا املخرج بتو :(Laryngeal / Laryngale) املخرج احلنجري ـ 7

 (1).وتقلص الغشاء الداخلي للحنجرة ،نيالصوتي

 

العربي حسب التوزيع  للساناميكن لنا تصنيف الصوامت يف  ،اآنًفاملخارج اليت حددناها  ا علىاعتماًد  

 : اآلتي

 .والباء وامليم والوا: هيو، (Bilabial / Bilabiales ) الشفوية املزدوجةـ 0

 .الفاء: هيو( Labio-dentale)ية األسنانالشفوية ـ 3

 .الظاء والذال والثاء: هيو، ( Interdentales)ية األسنانبني ـ 2

طاء والتاء والزاي والصاد الضاد والدال وال :هيو (Apicale - alvéolaires)ية اللثوية األسنانـ 4

 .والسني

 .الالم والراء والنون: هيو( Alveolar liquid /Alvéolaire- liquides )  اللثوية السائلةـ 6

 .الياءالشني واجليم و:  هيو ،(Prepalatales)الغارية األمامية ـ 5

  .القاف: هيو .(Postpalatale) فيةالغارية اخللـ 2

 .الكاف والغني واخلاء: هيو ،( Vélaires  )الطبقية ـ 2

 .العني واحلاء :هيو ،(Pharyngales )احللقية ـ 8

 (2).اهلمزة واهلاء: هيو( Laryngales)احلنجرية ـ 01
 

 : األصواتصفات ـ  هـ
 

 
 

                                                           

 .46، املرجع املذكور سابًقا، ص ـ رميون طحان( 1)

 . 45، ص  املرجع نفسهـ  ( 2)
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 : عند األقدمين  األصواتصفات : واًلأ
 

حسب خمارجها  السمعية بقدر اهتمامهم بتصنيفها حسب صفاتها األصواتبتصنيف  لقد اهتم األقدمون  

 : اآلتيالتوزيع  إىل معيةالس ختضع من حيث صفاتها يف نظر األقدمني األصواتف ،الفيزيولوجية

هموسة وامل .قوةاجلهر من صفات ال أنَّكما  ،واهلمس من صفات الضعف ،ضدها املهموسةواجملهورة ـ 1

لضعف  النفسمع احلرف  جرى فإذا ،واهلمس الصوت اخلفي ،(شخص سكت فحثه)عشرة جيمعها قولك 

   (1). جمهوًرا ناينقضي االعتماد ك حتى هجيري مع أْن النفسوإذا منع احلرف  ،امهموًس ناك عليهاالعتماد 

امتناع  :والشدة ،(بكت ،قط ،أجد)ية نامث هيفالشديدة  ،وضدها الشديدة واملتوسطة الرِّْخَوةاحلروف ـ  2

 .جيري يف احلروف وهو من صفات القوة أْنالصوت 

 .و الواو الياء ا يهإلوأضاف بعضهم  (لن عمر)لك مخسة جيمعها قو،  املتوسطة بني الشدة والرخاوة ـ  2

 .ما عدا الكاف والتاء  ٌةَوْخاملهموسة كلها رِّـ 

 .الراء ،الذال  ،الظاء  ،الضاد  ،الغني : مخسة  الرِّْخَوةاجملهورة ـ 

 .(طبق أجد)جيمعها قولك : ستة هورة الشديدةاجملـ 

ولك سبعة جيمعها ق هيو ،واالستعالء من صفات القوة  ،عليةوضدها املست املستفلةـ 4

وقيل ،الياءل املستفلة أسف أنوأعالها الطاء كما ،الصواب  هي حروف التفخيم علىو(. ضغط،خص،قظ)

  (2).اها أقواها تفخيًمأنحروف اإلطباق والشك  هيحروف التفخيم 

الصاد  والضاد : أربعة  هيمن صفات القوة و االنطباقو ،بقةطوضدها املنطبقة أو امل ،احلروف املنفتحةـ 5

 .والظاء والطاء

 .احلروف األسلية املذكورة يف توزيع املخارج هيو ،والزايالصاد والسني  ،ثالثة هيو ،حروف الصفريـ 6

ها جمهورة نَّأل ؛ا اهلمزةإليهوأضاف بعضهم  ،(قطب جد)جيمعها قولك : هي مخسة و :حروف القلقلةـ 7

 صوتظهور  إىلفيحتاج  ،هاشتبهت بغريفا إذا سكنت ضعفتها نَّأل ؛احلروف بذلك هذهومسيت  ،ةشديد

 ال هنَّأل ،احلروف القاف هذهأصل  ،النطق بهن متامزيادة إ إىلو ،غريهويف الوقف  حال سكونهن النربة يشبه

 (3) .لشدة استعالئه زائد ا إال مع صوتبه ساكًن تىؤُي أْنيقدر 
رفا عن خمرجهما حناهما نَّمسيا بذلك أل ،وقيل الالم فقط ،الصحيح الراء علىوم الال هيو :املنحرفةـ 8

 .اتصال مبخرج غريهما حتى

                                                           

 .313/  0ـ  ابن اجلزري ، املرجع املذكور سابًقا ، ( 1)

 312ـ0/313ـ املرجع نفسه ( 2)

 .312/  0 املرجع نفسه( 3)
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 .ملا فيهما من الغنة املتصلة باخليشوم ناهلما األغن :ويقال ،امليم  والنون: هيو ، حرفا الغنةـ 9

فصار ،الالم إىل هرافحناوالصوت لتكراره  فيهد جيري وهو حرف شدي ،احلرف املكرر هو الراء: املكررةـ 10

 .الصوت فيهيكرر مل جير ولو مل  ،الرِّْخَوةك

وأضاف بعضهم ، اتصل مبخرج الطاء حتى تفشى يف خمرجه هنَّأل وهو الشني اتفاقا: يشَِّفحروف التَّـ 11

  (1).والثاء وامليم الياء وبعضهم الراء والصاد والسني و ،ا الفاء والضادإليه

ملا  وذلك ،اتصل مبخرج الالم حتىه عند النطق ب يف الفم استطال  هنَّأل؛ وهو الضاد :لاحلرف املستطيـ 12

 (2).الءعن القوة باجلهر واإلطباق واالستم فيه

 

 : عند المحدثين األصواتصفات :ثانيًًا
 

 :( االنسداديةفجارية أو ناال)الشديدة  األصوات -1

مر بفعل عائق عضوي ثم فجأة وينسد ذلك امل ،تيالصفة عند مرور اهلواء عرب املمر الصو هذهحتدث   

الباء والتاء والدال والطاء والضاد والكاف :) األصوات هذهاحلالة مع  هذهوتظهر  افجاًرنافيحدث  ،ينفرج

 (.والقاف واهلمزة

 (.مركبة أو معطشة)مزدوجة  انسدادية هيأما اجليم ف

 

 : سداد اهلواء يف املمر الصوتي نامواقع 

 . اإلجنليزيةية ويف كل من الفرنس( P.b.m)يف الباء العربية وأصوات  : الشفتانأ ـ 

 للساناالتاء والدال والطاء والضاد يف ) أثناء النطق بـ للساناعندما يلتقي بها طرف  :العليا أصول الثناياب ـ 

 .اإلجنليزيةيف الفرنسية و( t.d)العربي و

يف ( k.g)و  (الكاف واجليم القاهرية) يف أصوات للسانا أقصىإذ يلتقي به : ىاألعل احَلَنك أقصىج ـ 

 .اإلجنليزيةفرنسية وال

 . يف صوت القاف للسانا أقصىإذ يلتقي به  :احللق أدنىد ـ 

  (3) .العربي للساناوذلك يف حالة النطق بهمزة القطع يف  :ةَرَجْناحَله ـ 
 

                                                           

 .0/316، ابن اجلزري ، املرجع املذكور سابًقا ـ ( 1)

 . 316/  0رجع نفسه ، ـ  امل( 2)

 . 012ـ  عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 3)
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 :أو االحتكاكية  الرِّْخَوة األصواتـ  2
      

ا غالًقنااهلواء  ينغلق جمرى إذ ال ،الصوتالنطق ب كيفيةيف  الرِّْخَوةالشديدة و األصواتالفرق بني  يتبدى   

مع احتكاك  ،مير فيه أنبحيث يسمح للهواء  ،ابل يضيق نسبًي ،األصوات هذها عند النطق بتاًم

نسبة الصفري يف الصوت تكون وحبسب  ،مبخرج الصوت مرورهفري أثناء صا من الحدث اهلواء نوًعفُي،بهناجب

 .رخاوته

   

مما  (السني والصاد والزاي: )بيالعر للسانايف  هيو ،أصوات الصفري رخاوة تاألصواأكثر  نَّإولذلك ف   

 (1) .الرِّْخَوة األصواتمجيع  الدارسني يعمم مصطلح الصافرات علىجعل بعض 

اء والعني السني والزاي والصاد والشني والذال والثاء والظاء والفاء واهل)هي ها أناليت حنن بش األصوات   

 .(لغنيواحلاء واخلاء وا

 : (Liquid  / Liquides) المائعة األصوات -3

 إىلا له ليتسرب منه اهلواء جيد طريًق أنَّغري  ،النطق بها أثناء نااليت يلتقي العضو األصوات هي  

 ألصواتاب األصوات هذه تسمى لذلك ،ا من الصفريأو نوًع ،احيدث احتكاًك أْنفيمر دون ،جرااخل

 .(الم و الراءلا: ) ربيالع للساناومنها يف ،املائعة

 :فيةناأل األصوات -4
 .العربي للسانايف  (والنون،امليم )كصوتي  ،فيناألمن املمر  الّنَفُساليت حتدث عندما مير  األصوات هيو

 :المجهورة  األصواتـ 5

للهواء  نااليسمححيث  ،متقاربني الصوتيان الوترانيكون  أْن األصواتقد حيدث أثناء النطق ببعض   

 بالذبذبةعادة  ما ينعت ،حينئذفيحدث  ،امنظًم ااهتزاًز ايهتز أْنمن الرئتني باملرور دون صادر ال

(Vibration) . فتضيق  اآلخرأحدهما من  الصوتيان الوتراناملزمار ويقرتب ففي حالة اجلهر تنقبض فتحة

احلالة اليت حتدث فيها  هي ،نيلصوتيالوترين افيها فيهز يندفع  يالذ ِسَفالنََّولكنها تسمح مبرور . زمارفتحة امل

الذال واجليم  والباء ) : العربي للسانامألوفة يف  هيكما ، (Sounds / Sonores )اجملهورة األصوات

الصوائت مبا يف ا إليهتضاف ( اهلاء والنون  وامليم و الالم والغني  والعني و و الظاءالضاد  والزاي  والراء  و

 (2) .الياءذلك الواو و
                                                           

 . 014، ص عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابًقا  ـ   ( 1)

 .42، ص ـ  رميون طحان، املرجع املذكور سابًقا( 2)
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يسمع الرنني  ،حينئذ ،هنَّإبسد األذنني عند النطق بالصوت اجملهور ف وذلك ،نشعر حبالة اجلهر أْنميكن لنا    

إذا وضعنا أصابعنا فوق  ،نشعر به أيًضا أْنوميكن لنا  (1) .ية يف جتاويف الرأسِرَجْنالذبذبات احَل الذي تنشره

  (2) .نييالوترين الصوت نشعر باهتزازات فإنَّّنا ،ثم ننطق بالصوت دمتفاحة آ

 

 : ـ األصوات المهموسة 5

 

كما هو  ،ناواليهتز الصوتيان الوترانفيه يرختي ، عكس اجلهر من حيث التقابل العضوياهلمس   

 والصاد  والشني  والسني  واخلاء واحلاء   والثاء  والتاء ) األصوات هذهومألوف عند النطق ب شائع

 إذ ،نفسهرجها من املزمار خم نَّأل ،وضع خاص ا اهلمزة فلهاأمَّ. (الكاف  والقاف  و الفاء والطاء 

 ثم تنفرج ،احللق إىلاليسمح للهواء باملرور  حيث ،اتاًم اانطباًقعند النطق بها تنطبق فتحة املزمار 

الهو  ،صوت شديديف هذه احلالة اهلمزة ف ،دفاع اهلواءنفجاري نتيجة انافجأة فيسمع صوت 

 (3).ملهموسهور وال هو باباجمل

 

 : التفخيم والترقيق -7
 هذهوحتدث  خباصة الالم والراء ،األصواتأو أثر صوتي يصاحب نطق بعض  ،ظاهرة صوتية :التفخيم  

 :الظاهرة لوجود عاملني

 .حنو الطبق للساناأو رفع مؤخر  ،اإلطباق :أحدهما

 .حنو احللق للساناأي رفع مؤخر  ؛التحليق :اآلخرو

املفخمة  فالفرق بني الالم ،لصوتنيالذي يصاحب ايف الرنني  املفخمة واملرققة األصواتالفرق بني  يتبدى  

إذا سبقت  ُمخَّالعربي ُتَف للساناإذ جند الالم يف  ،الفئة هذهحدد اليت ُت للسانايف حركة  يتجلىوالالم املرققة 

 بقتوترقق إذا ُس، (هللا)ة بلفظ اجلاللليت بفتحة مثل النطق وإذ ُت ،(ظالم  وطالق )بق مثل ْطبصوت ُم

يرقق إذا وقع قبل كسرة مثل  إذ ،العربي للسانايف صوت الراء يف  أنالش وكذلك ،(بسم اهلل)بكسرة مثل 

  (4).(ناحرم)أو إذا وقع ساكنًا بعد كسر مثل  ،(فريد ،ريم)

                                                           

 .48، ص  رميون طحان، املرجع املذكور سابًقاـ  ( 1)

 . 48ـ  املرجع نفسه ، ص ( 2)

 . 013ـ  عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابًقا ، ص  (3)

 .055ـ  زكي حسام الدين ، املرجع املذكور سابًقا، ص ( 4)
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  (:velarization /Velarisation )اإلطباق -1

 

لون الصوت واإلطباق ُي ،به يتصل أنق دون َبحنو الطَّ للساناحتدث ظاهرة اإلطباق عندما يرتفع مؤخر   

وحتدث  ،ااألقدمني باالستعالء أيًض لدىينعت  ناوك، املطبقة عما سواها األصواتبرنني خاص تتميز به 

 وهلذه ،(الظاءو الطاء  والضاد  والصاد : ) اآلتية األصواتالعربي عند النطق ب للساناالظاهرة يف  هذه

 : اآلتيةيف املقابلة  تتبدىاليت  النظائر هيو ،ئرها يف الواقع اللغوينظا األصوات

 .الصاد يقابلها السني

 .يقابلها الدالالضاد 

 .الطاء يقابلها التاء

 .الظاء يقابلها الذال

 

 :(Phonology/ Phonologie )الوظيفي األصواتعلم : ثانيا

  

أثناء في اآلتيوظيفية يف النسق هي متوالية من حيث  اللغوية األصواتالوظيفي  األصواتعلم يدرس   

بيعتها الفيزيولوجية يف اخلطاب املنجز مبعزل عن طلألصوات  الوظيفية اخلصائصأي  ؛األداء الفعلي للكالم

 .والفيزيائية

 

 : ـ الفونام  1
: وهو ( Phonème) الوظيفي هو الفونام األصواتالصوتي الذي يشكل موضوع علم العنصر  نَّإ    

 .لى توليد املعنى وتفريعه وتنويعهلكنها قادرة ع ،ر وحدة صوتية ليس هلا معنى يف ذاتهاأصغ

 

 : دي سوسير دالفونام عن أ ـ 

 

 اجلانب  :النشاط الكالمي جوانببني من ناا من التمييز بني جطالًقناللفونام  دراستهيبدأ دي سوسري   

 من علماء الفونولوجيا يقتصرون علىد كثري يكا": أنحيث يقول يف هذا الش.السمعي اجلانبو النطقي

اجلانب ويهملون  ،(كاحلنجرة والفم ) األعضاءطة اسبو األصواتأي إحداث  ؛االهتمام بعملية التصويت

يف أمساعنا  اصلةطباعات احلناال دركن فنحن ال ،يس هذا باملنهج السليمول ،(تيكيكوساأل)السمعي 
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اع هو طبناالذلك  نَّإبل  ،بالعني فقط األعضاءها صورة عمل ثل صفة املباشرة اليت ندرك بمب مباشرة

  (1)."األساس الطبيعي لكل نظرية 

   

الدارس إدراك  يعسر على هنَّأل ،بالوصف العضوي فحسبيتحدد  ال الصوت أنَّنستنتج من هذا القول   

 إنتاجالنطقية أثناء عملية  ألعضاءا نشاط نَّإال أل ذلك ناوما ك ،الصوتية املنطوقةالبداية والنهاية يف السلسلة 

دراك احلركة مما يسمح للمالحظ بإ ،طراد رتيببا ومتسلساًل ا متواصاًليكون نشاًط ،والتلفظ بها األصوات

 املنطوقة إال يف السلسة األصواتالميكن تعيني حدود  هأنَّسوسري  يرىلذلك  ،اخلطية لألثر الصوتي

  (2) .طباع السمعيناال باالعتماد على
 
اجلانبني النطقي من اعتبار  البد من تصوره ،مفهوم مركب مفهوم الفونام يف نظر دي سوسري  

فهو ( ta)ـفإذا نطقنا مثال ب ،ا يستغرقهفونام زمًنلكل  أنَّكما  ،اآلخر فكل منهما شرط يف وجود،والسمعي

 (3) .(a)خر هوامتداد آ( + t)امتداد معني  :متوالينيجمموع زمنني 
 

  (:BAUDOUIN DE COURTENAY)دوكورتني نام عند بودوالفوناـ ب 

 

أفكار  الوظيفي بدأت مع األصواتلعلم  األوىلرهاصات اإل أنَّالتارخيية نقول من الناحية  أْنحيوز لنا   

يرجع اهتمامنا اخلاص : "إذ قال مونانذلك جورج  إىلوقد أومأ  ،(0838 – 0246)دوكورتين نابودو

 هذا الوعي العميق بالقيمة يتبدىو. (4) "استكشف الطبيعة اللغوية للفونام كونه ىلإ هذهيف أيامنا  ناببودو

لوظيفة إذ عرب عن مدى إدراكه ا ،اعميًق مقااًل ناوك ، 0258للفونام يف املقال الذي نشر عام  اللسانية

 Changement du S (ss)): عنوانوهو املقال الذي حيمل  ،للعناصر الصوتية يف الكالم  يزيةيالتم

en CH en polonais)،  أو  ،تمييز بني الصوت اخلام يف الكالميف هذا املقال ضرورة ال يرىوهو

 هأنَّواملستمع  ، يلفظه هأنَّأي ما يظن املتكلم  ؛آخر هو الفونام وشيء ،ااملتكلم حًق بني ما يلفظه ،خربتعبري آ

 (5).يسمعه

                                                           

 .21ـ  دي سوسري ، دروس يف األلسنية العامة ، ترمجة صاحل القرمادي ، ص ( 1)

 .23ص .ـ  ينظر  املرجع نفسه ( 2)

 .031 ، يف علم اللغة العام ، ص، وينظر عبد الصبور شاهني 20ـ  املرجع نفسه ، ص ( 3)

 . 21ـ  جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين ، ص ( 4)

 . 20ـ  املرجع نفسه ، ص( 5)
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 :Nicolas Sergueevitch Troubetzkoy الفونام عند تروبتسكوي -ج

  

ت العلم األصو األوليعد املؤسس  ( 0828 – 0281)تروبتسكوي  نَّإف ،عرفيةمن حيث الشرعية امل  

تقدم باالشرتاك مع  ،0832عقد يف مدينة الهاي عام ناالذي  اتلسانيل األولاملؤمتر العاملي ففي . الوظيفي

للدراسة ربنامج واضح ب (KARCEVSKI) وكارسفيسكي( R.JAKOBSON)جاكبسون

 مبادئ :( 0828) كتابهوظهر يف  يف براغ اللساني ناديالحوله  نشأالذي وهو الربنامج  ،الفونولوجية

 Principes de.(1) 0848الفرنسية سنة  إىلرجم ُت و، بعد وفاته 0828الذي نشر سنة الفونولوجيا 

phonologie 

 وعلى  (2)،"املدروس  للساناجية يف أصغر وحدة فونولو"يف نظر تروبتسكوي هو  (Phonème)الفونام   

 :منها ،تتعلق بهذا املفهوم جمموعة من القواعد إىل هىتنا هأنَّإال  أفاض يف حتليل فكرته هأنَّالرغم من 

 :  األوىلالقاعدة 

حيل أحدهما حمل  أْنمن املمكن  ناوإذا ك ،نفسه اإلطاريف  ناويظهر نفسه للسانامن  ناالصوت ناإذا ك  

صورتني اختياريتني لفونام  ناالصوت نايكون هذ ،حينئذ ،عنىا يف املهذا التبادل تغيرًي َثِدْحُي أندون  اآلخر

 .واحد

 :القاعدة مبا يلي  ذهمنثل هل أْنميكن لنا 

ومن ههنا جيوز  ،عنىتغري امل الصور ال هذه أنَّغري  ،له صور نطقية خمتلفة العربي للساناصوت اجليم يف ـ 0

 .احد هو اجليموصور صوتية لفونام  هذه نإنقول  أْنلنا 

 اأحياًنو ،نيقرأ مرققة يف شكل السُت اأحياًن (مسيطر)لكلمة ية القرآنالقاعدة يف القراءات  هذهتتحقق ـ 3

 يفذلك مل يؤثر  مادام، لفونام واحد  ناهما صورت ،إذن  ، نافالصوت ،ة يف شكل الصادمقرأ مفخُتأخرى 

 .عنىتغيري امل

 : يةثانالالقاعدة 

دون تغيري يف  اآلخرحيل أحدهما حمل  أْنوالميكن  ،نفسها يف املوقع الصوتي متاًم نايظهر ناالصوت ناإذا ك  

ـ  سال ـقال  ـجال  ـحال ): مثل ،صورتني واقعيتني لفومنني خمتلفني ناالصوت نايكون هذ ،حينئذ،عنىامل

 لكنها قادرة علىيف ذاتها و معنى اليس هل ،لةالكلمات املذكورة فونيمات مستقيف  األوىل األصواتف،  (نال

 .املعنى وتفريع الداللة وتنويعهاتغيري 

                                                           

 .225ها وأعالمها ، ص ئمباد( علم اللغة احلديث )ـ  ميشال زكريا ، األلسنية ( 1)

 2 - TROUBEZKOY, Principes de phonologie. P 37. 
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 : القاعدة الثالثة 

ا مطلًق ناوال يظهر ،سمعية أو النطقيةمتقاربني فيما بينهما من الناحية ال نفسه للسانامن  ناالصوت ناإذا ك  

 للساناذلك فونام النون يف  علىمثال  ،نام واحدلوفو ناتركيبيت ناهما صورتنَّإف ،نفسهالصوتي  اإلطاريف 

 ي كالثاءنافالنون الساكنة قبل صوت أسن ،تظهر كل واحدة منها يف موقع معنيإذ له صور متعددة  ،العربي

صور النون بتعدد  دوهكذا تتعد، هلوية نطقالنون الساكنة قبل صوت هلوي كالقاف ُتو ،يةناق أسننطُت

 (1).هلا ةاآلتي األصوات

 

  :عند جاكبسون(علم األصوات الوظيفي )الفونولوجيا  -د
  

 إىلاملقدمة املوضوعات  كتابةفقد قام ب ،أعظم أعمال جاكبسون خباصة يف تأسيس فونولوجيا براغ تنحصر   

لفقهاء اللغة  األولموضوعات املؤمتر  كتابةيف  اوقد أسهم أيًض ،(0832)مؤمتر الهاي 

ملا  ،الفعالة جاكبسونيكية ملوال دينا – مونانكما يقول جورج  –ومن املؤكد  ،(0838)السالفيني

ورمبا  ،ايف الهاي أبًد تصار العظيمناال حتقق ذلك أْن (علم األصوات الوظيفي) استطاعت الفونولوجيا

  (2) .ا خارج براغنفسهلتفرض  تظرت طوياًلنات نكا
 

للبحث عن  (Essais de linguistique générale) كتابها من ا كبرًيلقد خصص جاكبسون قسًم  

 ذلك ناوك ،(الصوتي الوظيفي)يف اجملال الفونولوجية لسانيلا األنساقاملشرتكة بني مجيع اخلصائص 

هذا  ناسواء أك ،اوضبطها وفق التضاد القائم بينه والقيام حبصرها االختالفات املمكنة مبحاولة حلظ مجيع 

مفتوحة من السمات  وضع الئحة إىلفتوصل  ،لسمعيا ستوىيف املم أ ،النطقي ستوىالتضاد يف امل

ما ميكن لكل نَّإو ،ت ممثلة يف مجيع اللغات الطبيعيةالسما هذهتكون  أْنلكن ليس بالضرورة  ،الفونولوجية

أردنا التمييز  فإذا ،التخالفساس أ جماهلا علىالسمات اليت يضبط  هذهمن  سبهينتقي ما ينا أْن لسانينظام 

 : اآلتيبني الصوتني فنكتب اخلالف بالشكل  اًلصفا امسة الغنة اليت تعد مميًز إىلنعمد  (يم امل والباء )بني 

 (.غنة  -)                     (                        ب)ـ 0

 (.غنة ) +                       (                         م)ـ 3

                                                           

 .وما بعدها  036، ص شاهني، املرجع املذكور سابًقاـ  عبد الصبور ( 1)

 .042ـ جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين، ص ( 2)
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من ههنا مسة فونولوجية كلية  هيف ،ات الوحدات الفونولوجيةا لفئفارًز امميًز ،حينئذ ،مسة الغنةتعد   

 (1).ةلسانيلا األنساقتظهر يف مجيع 

 
  :(SYLLABES/ Syllables)المقاطع الصوتية ـ  2
 

سة درا فاعتمد بعضهم على ومن ذلك اختلفوا يف تعريفه ،املقطع إىليف النظر  األصواتلقد اختلف علماء   

ثم يهبط  ،القمة إىلعضلي يتصاعد املقطع يبدأ بضغط  أنَّفتبني هلم  ،عنياجلهد املبذول لنطق مقطع م

حركة  حتتوي على األصواتكمية من " هأنَّ على هفحدو ،دراسة نوعية املقطع واعتمد آخرون على .اجيًيدرت

 (2)."املعينةعليها من وجهة نظر اللغة والوقوف  ،وميكن االبتداء بها ،واحدة 
 ،السمعي يف الوضوح أقصىأو حد  ،هلا قمة ،املتتابعة األصواتجمموعة من  هنَّأ على" خرونويعرفه آ 

 (3)."حدين أقل منهما يف الضوح السمعي القمة تقع بني هذهو

  (4)."تنفصل يف تركيب الكلمة أْنأصغر وحدة صوتية ميكن "املقطع يعد  أنَّوخالصة التعريف هو  

 :نياملقطع على أساس صواتاألا من هذا التعريف وصف علماء طالًقنا   

يقبل  هنَّوذلك أل ،مفتوحهو مقطع ( قصري أو طويل)بصوت صائت  ينتهيي فاملقطع الذ: نهاية املقطعـ 1

 .ت فهو مغلقبصوت صام ينتهيا املقطع الذي أمَّ ،أخرىزيادة أصوات 

 :واعأنوهو ثالثة  ،طول النطق يقوم هذا األساس على: ع أو شدة النطق بهطول املقطـ 2

 .وهو املقطع الذي اليزيد عن صوتني :قصريأـ 

 .أو صوتني أحدهما طويل ،ملقطع الذي يتكون من ثالثة أصواتهو ا: متوسطب ـ 

 (5).ا طويلأو ثالثة أحده ،ملقطع الذي يتكون من أربعة أصواتهو ا :طويلج ـ 
 

 : لعربيا ناسلواع المقاطع في الأن
 .ةثانوي أخرىو ،ثالثة منها أساسية ،واع للمقاطعأنالعربي ستة  للسانايف   

 :املقاطع األساسية:  أواًل

                                                           

 .61، السمات الرتكيبية والداللية للفعل، ـ  أمحد حساني( 1)

 . 012، ص ـ  رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة(  2)

 .003، ص ـ عاطف مدكور ، املرجع املذكور سابًقا ( 3)

 .003ـ  املرجع نفسه ، ص ( 4)

 .002ـ  املرجع نفسه ، ص ( 5)



 

 

217 

 ( َب ، تـَ ، َك) ( َبَتَك) صائت قصري + صامت : األولالنوع ـ 1

 .(اَك) ( ٌباِتَك)  طويلصائت + صامت :  الثانيالنوع ـ 2

 .( ْنَل ، ْمَل ، ْلَه) صامت + صائت قصري. صامت :  النوع الثالثـ 3

 :  ةثانوياطع الاملق: ثانيا

 .(حالة االبتداء بالساكن ،حالة الوقف)يف حالتني  ةثانويتنحصر املقاطع ال  

 : يف حالة الوقف أـ 

 ( اْلَق ،ْناَك)   صامت+ طويل صائت + صامت  :النوع الرابع 

 ( ْرْحَب ،ْرْهَن)صامتني+ صائت قصري + صامت  :النوع اخلامس 

 :يف حالة االبتداء بالساكنب ـ 

 .استخراج صامت + صائت  :لنوع السادس ا

ركة للتخلص من محل احل هي اهلمزة املساعدة علىو ،العربي للسانايتعلق هذا النوع بهمزة الوصل  يف    

 ناوما ك ،العام األصواتوهذا املقطع هو مقطع وظيفي فحسب ال اعتبار له يف علم  ،االبتداء بالساكن

 (1).لناحية الصوتية البد له من االبتداء بصوت صامت متحركاملقطع العربي من ا نَّإال ألذلك 

 

 النبـــرـ  3

لنطق مبكوناتها العضوية تنشط فيه مجيع أعضاء ا العملية التلفظية أداء لساني مما ال يغرب عن أحد هو أنَّ   

، ق بهالسمعي بقوة النطتتحدد درجة هذا األثر ،(الصوت) أثر مسعي  األداء، فينتج عن هذا املختلفة

  .ويقاس بالطاقة اليت يبذهلا املتكلم إلخراجه إىل الوجود

عندما ميارس إجناز الكالم بالفعل مييل ( الناطق)وبناء على هذه اآللية الطبيعية إلنتاج الصوت فإنَّ املتكلم   

ي ر مسعي بارز هو الذعادة إىل الضغط على مقطع معني فيربزه يف نطقه، هذا الضغط الذي يتحول إىل أث

 .وعلوه بعد ضغط ناتج عن نشاط زائد يف عمل أعضاء  جهاز النطق، ارتفاع الصوت :وهو، يسمى بالنرب

 

 

                                                           

 .056،  054ـ  متام حسان مناهج البحث اللغوي ، ص (  1)
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  : التعريفات والحدودـ  أوال

تفاع والعلو، جاء يف تفيد االر( نرب) لة املدخل املعجمي دال نظرة عجلى يف املعاجم اللغوية تهدي إىل أنَّ إنَّ  

ِإذا تكلم بكلمة فيها  نْبَرًةالرجُل  َنَبَر:يقال. عند العرب ارتفاع الصوتالّنبَْْر لسان العرب البن منظور أنَّ 

 َيْنُبُرُه  َنْبًرا  احَلْرَفَنَبَر  ،مصدر :ُوالنْبر ،َنَبَرُه   ، فقداوكلُّ شيء رفع شيًئ، اهَلْمز: بالكالِم والنَّّْبُر ،ُعُلوٌّ

   ( 1).َهَمَزه

والعلو والنشاط الزائد يف ، هدواجل، والطاقة ،كل األحوال معنى الوضوح أما احلد االصطالحي فيفيد يف  

 .مل أعضاء جهاز النطق عند اإلنسانع

 :د والتعريفات الواحدة تلو األخرىنورد ههنا هذه احلدو

   (2) ."النرب هو وضوح نسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية األصوات أو املقاطع يف الكالم: " ـ  متام حسان

أو ،للصائت يف كل مقطع من مقاطع الكلمة  اليت تعطىالنرب هو قوة التلفظ النسبية :"  حممد علي اخلوليـ  

 (3) ."اجلملة 

ويتطلب من أعضاء النطق نسبيًا، ( أكثر)طق ببذل طاقة أكرب أو املقطع املنبور ين ،الصوت: " كمال بشر ـ

 (4) ."جمهودًا أشد

 فعند النطق مبقطع منبور نلحظ أنَّ ،يف مجيع أعضاء النطق يف وقت واحدنشاط  :النرب هو"  :ـ إبراهيم أنيس

تقوى حركة الوترين مجيع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط، إذ تنشط عضالت الرئتني نشاطًا كبريًا، كما 

  (5) ."يصبح الصوت عاليًا واضحًا يف السمع فتعظم لذلك سعة الذبذبات ويرتتب عليه أنَّ ،()...الصوتيني 

 

                                                           

 (.نرب)ينظر ابن منظور  لسان العرب ، ـ  ( 1)

 .051، ص اللغة  مناهج البحث يفـ  متام حسان ، (  2)

 .062حممد علي اخلولي  ، األصوات اللغوية ، ص ـ ( 3)

 .301ص 0821األصوات، القاهرة : الدكتور كمال حممد بشر، علم اللغة العامـ ( 4)

 .058ـ  املرجع نفسه ، ( 5)
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  :يولوجية للنبراآلليات الفيز: ثانيا

يف وطاقة أكرب من اجلهد املبذول  ،ثريقتضي  بذل جهد أك ا هو أنَّ النطق باملقطع املنبوركما أومأنا إليه سابًق  

 : ، ويكون ذلك كاآلتيالنطق باملقطع غري املنبور

 .لنطق املشرتكة يف نطق ذلك املقطعـ تنشط مجيع أعضاء ا 0

 . اط أكربكل متميز لدفع اهلواء بنشضالت الرئتني بشـ تنشط ع 3

ن أكثر يف حالة األصوات ، ويتقارب الوتراالوترين الصوتيني وتتسع الذبذباتـ تقوى حركة  2

 . ن أكثر يف حالة األصوات املهموسةويبتعدا،اجملهورة

 .ا اشرتكتا يف النطقـ يزداد نشاط الشفتني إذ 4

 . وعدم التباسها مع غريها ،كمة حتى يضمن وضوح خمارج األصواتـ تصبح حركة اللسان دقيقة حم 6

  (1).ـ يزداد اجلهد العضلي ألعضاء الكالم عامة 5

 : أنواع النبر: ثالثا

 :   النرب ثالثة أنواع

هو ذلك الوضوح النطقي ملقطع ما من مقاطع الكلمة الذي جيعله خيتلف عن غريه من : الكلمة ُرْبـ َن 1

 .يف حالة اإلفرادتي للكلمة اليت تشكل النسيج الصو املقاطع األخرى

ملة بوصفها وحدة تلفظية كا ،السمعي البارز عند التلفظ باجلملة/ النطقي  هو ذلك األثر:  اجلملة ُرْبـ َن 2 

 . فيكون النرب للجملة وليس للكلمة ،تشبه الكلمة يف حالة اإلفراد

تفقد هذه الكلمات خصائصها النربية اليت كانت ، (مجلة)ات يف بنية تركيبية واحدة عندما تساق الكلم  

يف الوحدة ، حينئذ  ،ق النربفيتحق. فإذا هي تستحيل إىل وحدات صغرى ليس إال عليها يف حالة اإلفراد ،

                                                           

 .051حممد علي اخلولي ،  األصوات اللغوية ، ص ـ ( 1)
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، وعلى املقطع املناسب ؛ أي على الكلمة األخريةادة ما يكون النرب يف آخر اجلملةوع، وهي اجلملة األكرب،

 .  نرب  يف الكلمة املعينة يف حالة اإلفراد  مبعزل عن الرتكيب الذي حيمل ال

أو  لنرب يف اجلملة من أجل غرض خطابييظهر هذا ا: النرب التقابليا آخر يسميه نوًع يضيف بعضهم ـ  2

فيلجأ ،تأكيدهاالتواصلية  نفي حقيقة معينة أو  تواصلي معني ، قد يريد املتكلم  يف بعض املواقف اخلطابية أو

 ،أو يف وسطها، املقصودة  داخل اجلملة يف أوهلا ، ويكون النرب يف هذه احلالة على الكلمةإىل النرب التقابلي

  ( 1).أو يف آخرها

 (.سْمَقدََّم أْحَمُد َبْحَث  اللَِّساِنياِت َأ) اجلملة العربية : مثال 

م يريد توكيد الفعل الذي حدث أمس فسيضغط على ، إذا كان املتكل ُد َبْحَث  اللَِّساِنياِت َأْمسأْحَم َقدََّمـ  0

 .فيكون الفعل يف هذه اجلملة هو موقع النرب التقابلي( َقدََّم)

، فإّن النرب دون سواه (أمحد)، إذا كان القصد هو تأكيد فاعل الفعل َساِنياِت َأْمسَبْحَث  اللِّ أْحَمُدَقدََّم ـ  2

 . (أمحد )سيكون على 

ا ومل يقدم شيًئ ،أمحد قدم البحث ،إذا كان املتكلم يريد تأكيد أنَّاللَِّساِنياِت َأْمس  ْحَثَبَقدََّم أْحَمُد ـ  2

 . (حبث)آخر، فسيكون النرب على 

ث الذي قدم إذا كان املقصود من اخلطاب هو إعالم السامع بأنَّ البح ،َأْمساللَِّساِنياِت ـ َقدََّم أْحَمُد َبْحَث  4

 (.اللَِّساِنيات)فسيكون النرب على ، ليس حبث مادة أخرىو، أمس هو حبث اللسانيات

 .إذا كان املخاطب يريد حتديد الزمن وتوكيده ( أمس)، يكون النرب على َأْمس َقدََّم أْحَمُد َبْحَث اللَِّساِنياِتـ  5

 :ـ موقع النبر في النسيج المقطعي للسان العربي رابعا
 
 ، ألنَّموقع النرب يف الكلمة العربية وتية احلديثة بصعوبة حتديديقر كثري من الباحثني يف الدراسات الص  

والسبب يف ذلك هو أنَّ النرب ليس وحدة صوتية ، يضعوا له ضوابط حتد من عشوائيته أسالفنا األقدمني مل

                                                           

 .052، ص حممد علي اخلولي ،  األصوات اللغوية  ـ  بنظر( 1)
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اية بهما والعن، واحلرف، لتفتوا إليه كالتفاتهم إىل الصوتلذلك مل ي ؛(املعنى) ُيَعوَُّل عليها يف حتقيق الداللة 

 .   وال تردعناية ال تنكر 

 

ليس لدينا من دليل يهدينا إىل موضع النرب يف :"  "سبيلهيم أنيس يف هذا السياق الذي حنن يف يقول إبراه  

ا ، إذ مل يتعرض له أحد من املؤلفني القدماء، أمَّبها يف العصور اإلسالمية األوىل اللغة العربية كما كان ينطق

 (1)." ، وال تكاد تشذ عنهقانون ختضع له ء القرآن اآلن يف مصر فلهاكما ينطق بها قرا
 

 قد ذكر ،مة املوسيقية يف الكلمة العربيةقاع والنغيكلمان يف إمياءة منه إىل النرب وعالقته باإلوبر غري أنَّ  

ة يدخل نوع من العربية القدمي يف اللغة: "يقول بروكلمان .كن اعتمادها يف حتديد موقع النربضوابط حمددة مي

مة حنو مقدمتها، حتى ه يسري من مؤخرة الكلفإنَّ ،ويتوقف على كمية املقطع ،النرب تغلب عليه املوسيقية

النرب يقع على املقطع األول  فيقف عنده فإذا مل يكن يف الكلمة مقطع طويل، فإنَّ ،يقابل مقطًعا طويال

  ( 2) ."منها

 : موضع النرب ميكن حتديده بالنظر إىل اآلتي أنَّ(3)علماء األصوات العرب احملدثون  يرى 

فإذا كان من النوع الرابع أو اخلامس فهو املقطع الذي حيمل  ،نظر أواًل إىل املقطع األخري من الكلمةُيـ 0

 .وال يتحقق ذلك إال يف حالة الوقف ،النرب

كان النرب على املقطع الذي ( اخلامسالرابع و)نظر إىل الكلمة فإذا كانت نهايتها جمردة من هذين النوعني ُيـ 3

َقَب ، َراقبل األخري بشرط أال يكون هذا املقطع من النوع األول مسبوقًا مبثله من النوع األول أيضًا

صائت + صامت ) املقطع الذي قبل األخري يف الكلمتني من النوع األول  (ُب.ُت.َيْك)، َيْكُتــُب (َب.َق.را)

ا الفعل أمَّ. يف يكُتب( ُت)يف راَقب و( َق.) النرب عليه ومادام هو كذلك فإنَّ ،هلكنه غري مسبوق مبثل(  قصري 

املقطع ( َكَتَب)يف . عندما نعد املقاطع من آخر الكلمةاملاضي مثل َكــَتــَب   فالنرب يكون على املقطع الثالث 

 ./َك / احلامل للنرب هو 

 

                                                           

 .021ـ إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص (  1)

 . 46ـ بروكلمان ، فقه اللغة السامية ، ص ( 2)

 .020ـ  ينظر إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص ( 3)
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 :الخالصـــة

 : ملعرفة موضع النرب يف الكلمة العربية

 .فإذا كان من النوعني الرابع واخلامس كان النرب عليه ،نظر أواًل إىل املقطع األخري من الكلمةُي -

كان من النوع الثاني أو الثالث كان النرب  فإْن ،إذا مل يكن كذلك ينظر إىل املقطع الذي قبل األخري -

 .عليه

ول فإن مل يكن مثله من النوع األ ،قبلهمن  النوع األول ينظر إىل ما املقطع ما قبل األخري أما إذا كان  -

 .أيضا كان النرب عليه

أي من النوع األول كان النرب على  ؛ا مبثلهإذا كان املقطع الذي قبل األخري من النوع األول مسبوًق -

 .املقطع الثالث عندما نعد من آخر الكلمة

تكون املقاطع  هي أنَّ ،واحدةنعد من األخري إال يف حالة وال  يكون النرب على املقطع الرابع عندما  -

فلما ننظر يف هذه /   ( ةٌ / َك  /  َر/ َح  /  / ) َحــَرَكــٌة./من النوع األول الثالثة اليت قبل األخري

، ننظر قبل النرب إذا كان يف آخر الكلمةفهو ال ي ،جنده من النوع الثالث( ٌة)احلالة إىل املقطع األخري

يف هذه احلالة يكون ( َر)فهو من النوع األول لكنه مسبوق مبثله ( َك)إذن إىل املقطع ماقبل اآلخري 

 (1).(َح)حينئذ على املقطع الرابع  النرب
 

 :انتقال النبر:خامسا

ينتقل النرب من مقطع إىل آخر إذا طرأ على بنية الكلمة أي تغيري باحلذف أو الزيادة أو التفريع االشتقاقي   

 . املقطعي للكلمةتغيري يف النسيج  الذي يؤدي إىل

 . يتنوع  بتنوع فروعه االشتقاقية  نسيجه املقطعي فسنالحظ أنَّ( ب.ت.ك)إذا اعتمدنا اجلذر االشتقاقي 

 . ن من ثالثة مقاطع من النوع األولمكوفعل ثالثي / كتب/ ألنَّ( َك)النرب على  : َكَتَبـ 

 . ق مبثلهمن النوع األول غري مسبو هألنَّ( ُت)النرب على :  ْكُتُبـ ِي

                                                           

 .023 ، األصوات اللغوية ، ص ـ ينظر إبراهيم انيس( 1)
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 . ه من النوع الرابعألنَّ( ُتوْب)على : (قفيف حالة الو)َمُكُتوْبـ 

 .من النوع األول غري مسبوق مبثله هألنَّ( َب)على : كتابٌةـ 

 .ه من النوع الثانيألنَّ( َبا)على : كتاباٌتـ 

الصوتي  اجلانب أنَّ ىلإ ة ينساناإلخنلص من بعد اإلطافة السريعة يف هذا احلقل اخلصب من حقول املعرفة    

وعية يف الوصف والدقة يف ا يتيمز باملوضا علمًييكون موضوًع مهيأ بطبيعته احلسية ألْنة لسانيلايف الظاهرة 

هذا النوع  إىلاألمر الذي جعل اجلهود تنصرف  ،للتجربة واالختبار وهو من ههنا ميكن إخضاعه ،التحليل

 قادرة يف ذاتها علىة لسانييف تأسيس نظرية  عليه َلوََّعُي أن نتج عن ذلك عطاء معريف ميكنف، من الدراسة

 .الوظيفيةها الفيزيولوجية والفيزيائية وجوانبتقديم التفسري العلمي الكايف لكثري من املظاهر الصوتية من كل 

 .المبحث التركيبي: اثانيًً
 

 :توطئة 
 

ويرتد هذا  ،رافقت القرن العشرينة لساني  بوصف اجلملة وحتليلها ظاهرةنييلسانلايعد اهتمام املنظرين   

 البنىتوليد عدد الحصر له من  رية قادرة علىجوه آليةالرتكيبية بوصفها  البنيةطبيعة  إىلاالهتمام امللحوظ 

 .لسانيلاللنظام  الدالليكونها الرابط الضمين بني التمثيل الصوتي والتمثيل  زيادة على ،ةلسانيلا

    

املسالك الستكشاف  عأجنون يطورون املعطيات العلمية للبحث عن لسانيلاشأ أن ،ألهميةا هذهمن  اانطالًقو  

الدراسة الرتكيبية  أثرىمما  ،ةاملتجانساملنطوقة بالفعل يف البيئة اللغوية  ةلسانيلا الرتكيبية للبنى اآللية طبيعة 

مسة النظرية املتكاملة  استمد أْن إىلة لسانيلابتكثيف نظري ظل ينمو ويتزايد يف ظل التحول الذاتي للنظرية 

 .التوليدي والتحويلي املعاصر لسانيلا املنحىالقائمة بذاتها يف رحاب 

 

الذي حتقق يف رحاب الدراسة الرتكيبية  الغزير لسانيلا نتاجاإلالدارس فهم أصول هذا  وقد يستعصي على  

أفول  بعد ،اربة العملية للظاهرة اللغويةمنوال املق تحول املنهجي العميق الذي طرأ علىطبيعة الفهم دون 

وهو  ،(0805)ل عام يماقب إىل ت األحباث اللغوية ترزح حتت وطأتهاملنهج الفيلولوجي املقارن الذي ظل

ا تارخيًي الذي أحدث حتواًل( العامة  اتلسانيلادروس يف )الوجود كتاب دي سوسري  إىل فيهالعام الذي يظهر 
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فالتحول املنهجي يف . أبعادهبكل  لسانيلايف مسار البحث   -ظاهرة اللغوية لل ريىاألثل التنظ بوصفه –

املعاصرة ة لسانيلاوأياما يكن تعدد االجتاهات  ،اجلنيين مع بدء نشر هذا الكتاب بدأ بشكله اتلسانيلا ميدان

رحاب البحث والتحديات اليت طرحتها يف  ئ النظرية اليت جاء بها دي سوسرياملباد هي عيال علىوتباينها ف

 .العلمي للظاهرة اللغوية

 

 املفاهيميلم بأهم  أْنفال حميص له من  لسانيلالبحث معرفة التطور املرحلي يف ا يتوخىمن  نَّإلذلك ف   

نفر  لدى عليها يعول ا نظرًيواليت أمست أساًس ،هلا األولاملؤسس  كونهاألساسية اليت قال بها دي سوسري ل

 أْنميكن هلا  نااملدارس اليت ما كتلك  ،حقةمتالة لسانيس ارمد إىلين ينتمون غري قليل من الباحثني الذ

 .ا هلاة اليت تعد مرجًعرييلوال ظهور النظرية السوس عليه هيما  تكون على

بني عدد كبري من املدارس  ناآلحد  إىلميكن لنا التمييز  : " أنيف هذا الش( J. Lyons)وهلذا يقول ليونز  

 (1)."وغري املباشر لدروس دي سوسري شرخاضعة للتأثري املبا ءاستثنا دون ها كلهاأنَّغري  اتيلسانلا ميدانيف 

   

واليت ظلت تعيد  فرد بها دي سوسريناالثنائية اليت  هذه ،ة بذات التصنيف الثنائيرييتنعت النظرية السوس  

ا شديدًا بهذا النمط من ًعاليا إيبدو مولًع جعلتهاملعاصر بأشكال متنوعة  لسانيلاا يف الفكر نفسه إنتاج

 مذهبيقوم : وهو األمر الذي جعل أحدهم يقول ،كثري من الباحثني تباهناأثار  ناالذي قد ك التصنيف

 امتاًم ا فقد وعىسوسري مهوًس ناوإذا ك ،لديههوس التقسيم  إىلجمموعة من التقسيمات نسبت  سوسري على

 ( 2) .هذا اهلوس

   

مما يسر  ،حدة علىالثنائيات  هذهالنظري الالئق لتناول كل من  اإلطار هيأ كونهيف هذا الوعي  وقد جتلى  

 ،الوصفيةو البنيويةإبراز أهمية الدراسة  علىية اليت ساعدت لميف ظل املعطيات الع لسانيلاالسبيل للبحث 

هو مفهوم  هيف نظر املفهوم األساس نَّأل –( Structure)كلمة بنية  كتابهولئن مل يستعمل سوسري يف 

 هافاهيممل بوصفه البنيويةأهمية الدراسة  أول من أظهر للناس من خالل دروسه"هو  هنَّإف – النسق

  (3)."وعظيم فائدتها ،املقنع لصحتها واحتجاجه ،ومناهجها
   

                                                           

1-  John Lyons, Linguistique générale ,p32.  

 . 49جورج مونان ، علم اللغة يف القرن العشرين ، ص  ـ ( 2)

 .41ص (  1972) 2احلاج صاحل ، مدخل إىل علم اللسان احلديث ، جملة اللسانيات ، عدد ـ (  3)
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 ،ةياننساإلالعلوم  ميادينمن  شتى ميادينا يف ا مركزًيا حيتل موقًعًيلمع منوااًل اتلسانيلاومن ههنا أمست    

 النسقمثل ة لسانيوذج التحليلي واملعجم املفهومي مبصطلحات مإثراء الن إىل أدَّىوهو األمر الذي 

(Système / System ) ، التعارض(Opposition )،  الدال(signifiant / 

signifier)،املدلول  / signified signifie، السيميائية (Sémiologie)، الرتتيبية العالقات 

(Rapports associatifs)  العالقات الركنية (Rapports syntagmatiques )
(1)  

  

أصول  ها قائمة علىنَّأل؛ راسة الرتكيبية التقليدية يف نظرهعقم الد إىلا دي سوسري مبكًر أشارلقد    

السالف الذكر  كتابهذلك بواضح العبارة يف مقدمة  إىلحيث أشار  ،مبدأ اخلطأ والصواب تتوخى،معيارية

عهم وتاب ،اليونانالدراسات اليت بدأت عند  هذهف ،بالقواعد يسمىلقد بدأ اللغويون بوضع ما  : " قالحني

 هذهتهدف )...( من كل تصور علمي  خاليةو ،املنطق على مبنية ،يف ذلك الفرنسيون بصورة خاصة

ا دراسات معيارية تبتعد هنَّإ ،وغري الصحيحة الصحيحة البنىتوفري القاعدة للتمييز بني  إىل ،الدراسات فقط

 (2)."عن املالحظة الصرف

   

متييزه بني نوعني من العالقات القائمة بني  أول حماولة جادة قام بها دي سوسري يف حقل الدراسة الرتكيبية   

 : ةلسانيلاالعناصر 

 تيبيةبالعالقات الرتلديه واليت تنعت ( Rapports Paradigmatiques) االستبداليةات العالقأـ 

(Rapports associatifs)  

 ( Rapports syntagmatiques) الركنية اتالعالقب ـ 

بينهما حبكم ترتبط فيما  يف السياق املنطوق أو املكتوبة لسانيلاالعناصر  أنَّومما اليغرب عن أحد هو   

الذي بينها  تأليفال نَّإولذلك ف ،يف سلسلة الكالمة لسانيلاالعناصر  بتواليمما يسمح  ،الطبيعة اخلطية للغة

الذي يتكون من  (L'axe syntagmatique)تطويل الكالم  ينعت باخلط الركين يف  هعلي يعتمد

املقابلة بينها وبني املرتبة واملتجاورة يف اخلط الركين ال تأخذ قيمتها إال ب والعناصر ، فأكثرنيلسانيعنصرين 

الفعلي  الكلمات مبعزل عن األداء نَّإف أخرىن جهة وم ،اأو اليت تلحقها  أو بهما مًع اليت تسبقهاالعناصر 

دي  يسميهوذلك ما  ،من حيث ترتيب وحداتها يف الذاكرة ،يف عالقة قائمة على التشابه هي ،للكالم

 :نَّإمن حيث ( العالقة الركنية ) األوىلقة اليت ختتلف عن العالقة العال هيو ،سوسري بالعالقة الرتتيبية

 .يده يف السلسلة الكالمية اخلطيةومتد  توسيع اخلطابالعالقة التسهم يف هذه -

                                                           

1  - F. de Saussure, Cours de linguistique générale,   p112.  

  . 13، ص .41ص (  1972) 2احلاج صاحل ، مدخل إىل علم اللسان احلديث ، جملة اللسانيات ، عدد ـ (  2)
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  .العالقة مقرها الدماغ هذه -

 (1).عند كل متكلم للسانا ُنوَِّكالذي ُي الرصيد الداخليجزء من  هيالعالقة  هذه -

ها اليت ترتبط فيما بين ة  لسانيلاالعالقات الرتتيبية عالقات ذهنية بني جمموعة من العناصر  أنَّدي سوسري  يرى

 : ارتباطات خمتلفة 

فالعنصر املشرتك بني .  يٌمِلْعَت ، ٌملَِّعُم ، َمِلَع: ساس األصل االشتقاقي املشرتك مثلأ ارتباطات قائمة علىـ 0

وهو ما ،الداخلي واخلارجي العربي القابل للتفريع للسانايف  (علم)الكلمات هو األصل االشتقاقي هذه

  (2).( Radical)نسي الفر للسانايقابل اجلذر الثابت يف 
 ـتعميم  "ترتب مع الكلمات ( تعليم)فكلمة . االشرتاك يف السوابق واللواحق أساس ارتباطات قائمة علىـ 3

 (.ت)ا يف السابقةوذلك الشرتاكها مجيًع ، "ترميم ـتعتيم 

تدريب  ـيم تعل": بط بني الكلماتكالعالقة اليت تر ،حمض دالليأساس  العالقة قائمة على هذهقد تكون ـ 2

 ."تربية ـ

أساس الشكل  قد تكون قائمة على ،ةلسانيلاالعالقة الرتتيبية اليت تربط بني العناصر  أنَّ ،حينئذ  ،يتضح      

 .اآلخردون  أو قد تكون قائمة على أساس واحد منهما ،عنىوامل

    

اليت تلت ة لسانيلاس سع يف املدارا له تأثري واا علمًياألفكار يف مرحلتها اجلنينية تأسيًس هذه كانتلقد    

يف املسار التحولي  أثره يتجلى، الدراسة الرتكيبية برصيد نظري مما أثرى ،ظهور كتاب دي سوسري املذكور

رت اليت طوة املختلفة لسانيلااملنهجي لالجتاهات  وحتليلها يف ضوء املنحى، بية للغاتالرتكي البنيةلوصف 

 . االحًق الرتكيبية البنىوصف  ميدانيف النتائج احملصل عليها يف  بدى أثرهت، املحوًظ امنوال حبثها تطويًر

 

 :الدراسة التركيبية التوزيعية: أواًل
 

ويظهر ذلك  ،بيواألور لسانيلاعن النشاط  يف أمريكا طابعها اخلاص الذي ميزهاة لسانيلاأخذت الدراسة    

اللغة : حني أصدر كتابه(  L.Bloomfield()0222 – 0848)د لا خباصة عند ليونارد بلومفيجلًي

(Langage  Language /)،  ا لكي تنعت يف أمريكا منهجًية لسانيلاالدراسة  هيأالذي  0822عام

 .أخرىوالتوزيعية تارة  ،تارة الوصفيةبالبنوية و

                                                           

(1) – De Saussure,CLG,p170. 

(2)-Ibid,p131. 
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جماالت  يف كل ،آنذاكا سائًد ناالسلوكي الذي ك النفسم بلومفيلد املعطيات النظرية لعل ستوحىا أْنبعد    

 متكاملة قائمة علىة لسانينظرية ظهور  إىل مما أدى لسانيلااملنهج الوصفي  لىأسقطها ع، ينساناإل الفكر

استخدم  مصطلح الوظيفة يف أول أمره أنَّبيد  ،( Fonction/ Function)أساس مفهوم الوظيفة 

ه أنَّب لسانياملقصود  بنعت عنصر  انكإذ  ؛العلمي الذي عرف به من حمتواه َغِرْفه ُأنَّا ألًيجزاف ااستخداًم

لذلك  ،يف السياق الكالمي أو باألحرى توزيعه ،العناصر احمليطة به إىل موقعه بالنسبة إىل اإلشارةوظيفي هو 

 االجتاهوسم هذا  ومنه ، distribution بكلمة توزيع  (1)(  Morris Swadesh)استبدهلا سيوادش 

  (2)(  Distributionnalisme / Distributionalism)بالتوزيعي 
 :مفهوم التوزيع أ ـ 

    

يعد املنحى اللساني التوزيعي يف الواقع رد فعل على الدراسة اللسانية التقليدية اليت ما برحت ترسخ مبدأ    

 الوصفيةنفرد بالرؤية اللسانيات التوزيعية  ت من هذا املنطلق فإنَّ ،لصواب يف التقعيد املعياري للغاتاخلطأ وا

 ،لك معاينة السياق الكالمي عن كثبلتحقيق ذ توخىت فهي ،ألشكال اللغويةيف تعاملها مع االظاهرة 

 .عادة فيها تتبدىوحماولة ضبط توارد املؤلفات اللغوية يف هذا السياق حسب املواقع اليت 

   

حيدد "وقد  ،املألوفة تهحواليضمن  لسانيلاالعنصر  قع الذي حيتلهواملعلى ، حينئذ،التوزيع  مصطلح يدل    

 ؛يتكون من ترتيب العناصر اليت ترد معه( أ)وحميط عنصر  ،اليت حتيط به جمموع العناصر هأنَّتوزيع عنصر ب

والعناصر اليت ترد  ،كالميني مع العنصر يف تركيب عاليت يتوافق كل منها يف موقع م ىخراألأي العناصر 

 (3)."العنصر هلذا املوقعهذا تقاء نا يف موقع معني تدعى( أ)مع العنصر 

 

لعناصر تقاء انايقوم بعملية  هأنَّك ،الفعل الكالمي للغته حني إحداثه – املثالياملستمع  –يشعر املتكلم   

لوحدات  اختياره يف ا سوىليس حًر"يف احلقيقة  هأنَّبيد  ،يف الواقع كالمهالفكري ل احملتوىاليت حتقق ة لسانيلا

  (4) ."الفئات  هذه ارها إال يف الرتتيب الذي ترد فيهوال يقوم باختي ،االفئات اليت ترد عادة مًع
     

                                                           

 (.0852ـ  0818) لساني أمريكي  :  Morris Swadesh ـ   (1)

 .62ـ ينظر احلاج صاحل ، املرجع املذكور سابًقا ، ص(  2)

 . 346قراءات متهيدية ، ص ( علم اللغة احلديث )ميشال زكريا ، األلسنية . د ـ (3)

 .345ـ املرجع نفسه ، ص ( 4)
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بذلك بدائل  هيف ،نفسههلا التوزيع  نَّإيقال  نفسهيف السياق  نفسهاليت هلا التواتر  ةلسانيلاالعناصر  نَّإ   

وزيعها ضمن سياقها موقعية فئات الكلم وت ّول علىعُيالذي  لسانيلاالتحليل  نَّإف ومن ثم (1) .توزيعية

 مستوياتللوحدات األساسية يف كل  من خالل وضع الئحة لغة من اللغات آليةاستكشاف  يتوخى"املألوف 

 (2)."لفها فيما بينهاا واستكشاف تآإليهاليت تنتمي  ومن خالل حتديد الفئات ،الدراسة اللغوية

الكالم مبا حيددون كل جزء من أجزاء  –كما أخذ بعض النحاة العرب األقدمني  –ولذلك أخذ التوزيعيون   

فكل . اا موقعًيالكلم تعريًفون أقسام ففهم يعرِّ. عادة فيهمن عناصر يف السياق الذي يرد  حولهيوجد  أْنميكن 

 (3) .من أقسام الكالم نفسهالقسم  إىليف السياق تنتمي  نفسهع العناصر اليت حتتل املوض

فقد عرفها  ،ألقسام الكالم يف ألفيته حني تعرضه( هـ 523 )مالك ابن فعلهما  إىل ،ههنا اإلشارةوحتسن 

 : فعل التوزيعيون حيث جاء يف ألفيتها كما عيتها متاًمحسب موق

 ْلَصَح يٌزِيْمَت ِمالْسِل ٍدَنْسُمَو            ْلأَو ،اَدالنَِّو ،يِنِوْنالتََّو رَِّجاْلِب

 يِلَجْنَي ٌلْعِف نََّلِباْق وُنُنَو           ــي    ِلَعا اْفَيَو ْتَتَأَو َتْلَعا َفَتِب

 .........................            ْمَلي َوِفَو ْلَهَك ُفْرَحا اْلَماُهَوِس

يفي  أْن األولوجعل همه  ،ةلسانيلايف ذلك توزيع العناصر  هذا التعريف جند ابن مالك قد راعىملا نتأمل   

وفقها من ة لسانيلااليت تتباين العناصر ( Environnement)ةانيلسلاة اليبتحديد احلو التعريف حقه

 .ها يف السلسلة الكالمية املنطوقةحيث تواتر

 

 : معنىإقصاء الب ـ 

ا عن موجودات مفرتضة وراء األشكال اللغوية تعد أسباًب احبًث يف نظر التوزيعينية لسانيلا سةليست الدرا    

 وكل حماولة تسعى ،املنطوق أو املكتوبالسطح  جيري على لسانيلاوصف يف ال شيء كلَّ نَّإ .تظامهانالهلا و

 استبعاد املعنى"  على وهلذا يصر التوزيعيون ،وهم منهجي عقيم هيالبحث عن أشياء خلف السطح  إىل

كن المي املعنى أنَّب املدرسة هذهأصحاب  ناميإلبل  ،ال أهمية له هنَّليس أل ،ا من التحليل اللغويا كلًياستبعاًد

  (4) ." ىخراألالظاهرة  األنساقختضع هلا  أْناليت ميكن  العلمية الدقيقة فيةلنوع الدراسة الوص إخضاعه
   

                                                           

1 - Voir, Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique. P 164. 

 .06ميشال زكريا ، املرجع املذكور سابًقا ، ص . ـ د( 2)

 . 014ـ جورج مونان ، مفاتيح األلسنية ، ص ( 3)

 . 328، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ، ص نايف خرما ـ ( 4)
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كل  معنىعن ا ا علمًيا صحيًحلكي نقدم تعريًف": حني قال الدالليةبلومفيلد قد صرح بأهمية الدراسة  ناوك  

للمعرفة  اليإذ التطور احل ،ن عامل املتكلمما يكّوا  عمنلك معرفة صحيحة علمًي أْنالبد لنا من  ،شكل لغوي

 (1)."الغاية هذهلتحقيق غري كاف ة ينساناإل

 

 الظاهر كالمهحقني استنتجوا من تالمذته الال أنَّإال  ،نفسهيف قرارة  يعتقدهمبا  شييوكاد هذا التصريح منه   

د علم الداللة من البد من استبعا هأنَّرأوا  كما ،ها ستظل كذلكأنَّو ،اصعبة املنال علمًي"دراسة الداللة  أنَّ

 (2)."الوصف اللغوي

 

عناء لصاحل النزعة الشكلية الناجتة  أدنىشطب الداللة من اهتماماتهم املنهجية دون  إىلولذلك فهم مييلون    

ظر يف ن فاملمكن ،ظاهر األشياء ا علىل كثرًيالسلوكي الذي يعوِّ النفسبنظريات علم  عن التأثر الواضح

هذا العنصر يف أي تسجيل توزيع  ؛اللغويضبط السياقات املختلفة اليت يظهر فيها العنصر "التوزيعيني هو 

 (3)."السلسلة الكالمية 

 

 : مباشرة مؤلفات  إلىالتحليل  -ج
 
 نامما ك ،ا ودقةوأكثر وضوًح ،حمددة أساليبوا باختاذها منهًجالتوزيعية ة لسانيلاالدراسة فردت نالقد   

 البنيةاحملاوالت لوصف  حليل الرتكييب التوزيعي ميثل أوىلفالت"يف الدراسة الرتكيبية التقليدية آنذاك  الوًفمأ

  (4)."اا تاًمبنيوًيا الرتكيبية وصًف
 

تفكك بنية ف ،مؤلفات إىل بالتحليل نيالتوزيعي لدىالرتكيبية  البنيةاملعتمد يف حتليل  ينعت املنهج األساس  

بل  ،ب بعضنابعضها جبمرصوفة ها مؤلفة من طبقات أنَّأساس  ليس علىهذا التحليل  عن طريقاجلملة 

 إىل يتم حتليلها أْن إىل ،اآلخرملة بعضها أكرب من بعضها من طبقات من مكونات اجلها مؤلفة أنَّ أساس على

 .زها التحليليد داللة يربدنيا تف وحدة( Morphème) مالكون املورف .(5)ية من املورفيماتاألولعناصرها 

                                                           

1 - L. Bloomfield ,Langage. P . 132 . 

 .121علم اللغة يف القرن العشرين ، ص ، ـ جورج مونان( 2)

3 - Mortéza Mahmoudian , La Linguistique. P 147.  

 .012جورج مونان ، مفاتيح األلسنية ، ص ـ ( 4)

 . 381ـ ينظر نايف خرما ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 5)
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األوروبية املعاصرة  اتلسانيلاو التوزيعية اتلسانيلاصورة للفرق بني  أصفى أنَّ إىل ،ههنا ،اإلشارةوحتسن  

عن املفهوم األوروبي الذي خاص خيتلف   له مفهومنيفهو عند التوزيعي ،املروفام مصطلح مفهوميف  تتجلى

 Martinet)مارتيين خباصة  يتوخاهالذي هذا املفهوم  ،الوحدة املعجميةالوحدة النحوية مقابل  يدل على

 املورفام معنىللتعبري عن ( Monème) اللفظحيث يستعمل هؤالء مجيعا مصطلح  ،يقتفي أثرهومن  (

  (1).عند التوزيعيني

   

كل  التوزيعية على اتلسانيلايف   Constituent/  Constituant)  )يطلق مصطلح مؤلف   

 .يدرج ضمن بناء أكرب أْني ميكن له أو ركن كالم،مورفام

 :قسمني إىلتنقسم مؤلفات الكالم  

 ،(Immediate constituent/  Constituants immédiats )  ةاملؤلفات املباشر :دهماأح

 .مؤلفات أصغ إىللتحليل هي مكونات اجلملة اليت تقبل او

 هيو ،(constituents terminals /Constituants terminaux )املؤلفات النهائية: اآلخرو

  ( 2).مؤلفات أصغ إىللتحليل تقبل ا المؤلفات 

   

تلك  كانتللغات سواء أالرتكيبية  البنىوصف  إىل يف كل منوال يسعى امن التحليل سائًدالنمط هذا أصبح   

 .ات اهلنود احلمرأم جمهولة كلغ ،أوروبية ـ  كاللغات اهلندو اللغات معروفة

 

 ،لف منهااليت تتأ العناصر" إىليف حتليل بنية اجلملة  اهما سو علىيطغى  اوسيًط ،ذنإ،تحليلهذا ال ناك   

 إىلواالهتداء  ،اللغوي يف اجلملة ك مبوجب سلوكهوذل ،من أجزاء الكالم يتبع كل عنص أي جزء ومعرفة

  (3)."عالقة الكلمات بعضها ببعض
 : هلذا التحليل من اجلمل العربية متثياًل اآلتي النموذج – مثاًل –وليكن 

 

 (1)ي اِعَفاأَل ُةيَِّلاَف ْمُكْتَتَأ   

                                                           

 .33ـ  ينظر كاترين فوك ، مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، ص ( 1)

2  - Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique .p118. 

 .380نايف خرما ، املرجع املذكور سابًقا ، ص . ـ  د( 3)
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 :اجلملة من مؤلفني مباشرين هما هذهتتكون 

 ( األفاعي ليةاف)     (      أتتكم) 

   0                   3 

 :مؤلفني أيًضا إىلا ميلهلميكن لنا حت( 3) و (0) ناواملؤلف

 (كم)           (أتت) 

  2               4 

 (فاعياأل(         )فالية) 

   6               5 

 :مؤلفني  إىل ميكن لنا حتليله( 2)ؤلف وامل

 (ت)         (     أتى)

2                   2 

 :نيمؤلف إىل ميكن لنا حتليله( 5)ؤلف وامل

 (يأفاع)            (لأ)

8               01 

 تتكون من عشرة مؤلفات ميكن لنا تصنيفها –التحليل  وذجأمن –عربية اجلملة ال أنَّلنا من هذا التحليل  يتبدى

 : اآلتيوفق التتابع 

 .أصغر مؤلفات إىللتحليل ا تقبل اهأنَّأي  ؛مؤلفات مباشرة( 5)،(2)،(3)،(0)املؤلفات  - أ

مؤلفات  إىل ها ال تقبل التحليلأنَّأي  ،مؤلفات نهائية( 01)،(8)،(2)،(2)،(6)،(4)املؤلفات  - ب

 .ها ذات داللةمنغر أص

 .تندرج ضمن بناء أكب أْن ،حينئذ ،وميكن هلا

 

 (2) :عند التوزيعيني بصندوق هوكات يسمىطة مااساجلملة بو ذهمنثل هل وتعميقا لذلك

                                                                                                                                                                                       

؛ يضرب مثاًل أَلول الشر ُينتظر، ومجعها الَفوالي، "اأَلفاعيفالية     َأتتكم"ي ذكره امليداني يف جممع األمثالـ  مثل عرب( 1)

ابن : ينظر .علم َأن وراءها العقارب واحليات ورناِفس ُرْقٌط تْألف العقارب واحليات، فِإذا رؤيت يف اجلحوهي َهناٌة كاخَل

 . منظور ، لسان العرب 

سطة التحليل إىل مؤلفات قدمه هوكات يف اهو متثيل خطي لبنية اجلملة بو (Boite de hokett)صندوق هوكات ( 2)

 A COURSE. IN. MODERN LINGUISTICS. By Charles. F. Hockett. New: كتاب 

 York:. The Macmillan Company, 1958. 
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 يأفاع ال فالية كم ت أتي

 األفاعي فالية كم أتت

 األفاعي فالية أتتكم

 األفاعي فاليةأتتكم 

 إىلالتحليل  ينتهي أْنيبدأ من حيث  ،اتصاعدًي متثياًل صندوق هوكات حسبالتمثيل التوزيعي للجملة يعد   

املؤلفات النهائية  هيو ،مؤلفات أصغر إىلية اليت التقبل التحليل األولأي ابتداء من العناصر  ؛مؤلفات

 إىل تقبل التحليل ةلسانيوحدة  صفهاهي اجلملة  بو لنسبة لنصدوق هوكاتونهاية التحليل با ،للجملة

 .إليه ندأو مسند ومس ،بركن فعلي وركن امسي اليالتو ينعتان على ،نيين أساسشطري

 ة يف أي لغة من اللغاتلسانيلاضبط األشكال  اتلسانيلا ميدانللباحث يف  ميكن الطريقة وحدها هذهوب  

حسب األساسية يف اللغة  غهو علم تصنيفي غايتة ضبط الصي املدرسة هذهحسب  النحو" نَّأل ؛وتصنيفها

 (1)."غريال درجة التواتر 

 

 

 : الوظيفيةالدراسة التركيبية :  ثانيا
  

وقد نشأ هذا  ،للغة اإلبالغية ةالوظيفيف إبراز أهمية أثر دي سوسري  َيْقُفو هي منحى الوظيفية اتلسانيلا   

 Cercle)ةلسانيلاالفونولوجية يف رحاب نشاط حلقة براغ  النزعة أحضانا يف مبكًر االجتاه

linguistique de Prague) الدراسة الفونولوجيةبوضوح يف لسانيلا االجتاههذا  لت مبادئوجت ، 

مما يسهل عملية فرز ، االختيار واملقابلة على قائمة تأليفهايف  األصواتا لكون هذا التحول طبيعًي ناوك

يف جمال  – الجتاهاهذا  وميثل ،من حيث السمات األساسية للنظام الصوتي ،واملتباينةاملتشابهة العناصر 

 .دري مارتيينأنالفرنسي  لسانيلامهم  يتقدنيلسانيلاجمموعة من  –الدراسة الرتكيبية 

 

 : (2)وظيفة اللغة عند مارتيني -أ
 

                                                           

 .314عبد السالم املسدي ، األسلوبية واألسلوب ، ص . د( 1)

 .مؤسس االجتاه الوظيفي يف الثقافة اللسانية املعاصرة ( 0888ـ  0812)لساني فرنسي :André Martinet ـ ( 2)
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 ،تواصل بني  أفراد اجملتمع اللغويال هيالوظيفة األساسية للغة أنَّ  André Martinetيرى مارتيين  

الرغم من اختالف بنيتها من جمتمع لغوي  ية علىإنسانمؤسسة  ة بوصفهاللغاتؤديها ة ينساناإل الوظيفة هذه

ها جيعل هأنَّبل يقر بها إال  ،اليت تؤديها اللغة ىخراأل مارتيين ينفي الوظائف أنَّ يعينوهذا ال .خرآ إىل

 .يغولواالتصال بني أفراد اجملتمع ال حول اإلبالغ والتفاهمفالوظيفة اجلوهرية للغة تتمحور  ،ةثانوي

  

منظمة يتطلع املتكلم من خالهلا  بنى هيبل  ،الواقعيف  هيلألشياء كما  اليست اللغة يف نظر مارتيين نسًخ   

 معناه لغة أجنبية ليس تعلم  نَّإف ،ةومن مث ،ةينساناإلتتكون اخلربة  وبذلك ،واألحاسيسعامل األشياء  إىل

مفارقة يف بل هو اكتساب نظرة حتليلية  ،تكلمامل لدىألشياء مألوفة جديدة  (Etiquettes)وضع عالمات 

 هلا الواقع بطريقة خمتلفة عن لغتهمن خال يرىاليت  اللغوية اجلديدة البنى بالتعرف على ر التواصلاإط

  (1).األم
 

 :التقطيع المزدوج -أ

تقبل يف ذاتها  يف كونها ىخراألية غاإلبال األنساقة البشرية عن سائر مثل السمة البارزة اليت متيز اللغتت  

تية الذا ورغباته فكارهأالتعبري عن  إىل مييل بطبيعتهالناطق  نساناإلالتقطيع يف كون  يتبدى ،لتقطيع املزدوجا

بصيحة  وقد يكون ذلك ،نياآلخر إىل يصاهلاإيرغب يف  جتربة يف جوهرها تعدالشخصية اليت  واهتماماته

جتربته احلالة للتعبري عن  هذهالصادر من الفرد يف السلوك هذا  ،من احلركات الدالةركة حبأو  ،فرح أو أمل 

الشخصية اليت يستحيل نقلها يف طابعها من حتليل التجربة  ،إذن ،اللغوي فالبد اإلبالغ مستوى إىل اليرقى

 (2).األولبالتقطيع  يسمىوذلك ما  ،اجملتمع اللغويفراد مجيع أ لدىمتالحقة معروفة وحدات  إىلالفردي 

  

وحدات  إىل التجربة هذه ُللََّحُتحيث ، األولالتقطيع عملية ُغ أحداث التجربة إىل الغري عن طريق ُتَبلَّ  

اليت متكننا من   (Monèmes )  األلفاظبالوحدات  هذه تسمىو ،ومدلولمتالحقة لكل منها دال 

 .أو باألحرى متكننا من التعبري عن التجربة اإلنسانية  ، التواصل

  

عرب تتابع يف التقطيع األول  نياآلخر إىليف إيصاهلا  نساناإلحاجة يرغب أو  ،خربة لغويةكل  ُللََّحُت 

 (رأس)فكلمة  ،ذات داللة وحدات أصغر إىلتتجزأ  ْنأل غري قابلة يف ذاتها وحدات هيو ،ةلسانيوحدات 

                                                           

1- André Martinet , Éléments de linguistique générale, p9 - 12 

2- Ibid, p .04  
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لكل منها  حيث يكون (س.أ.ر)وحدات أصغر  إىلوالميكن حتليلها  نساناإليف جسم املعروف  تعين اجلسم

 (1). (رأس) معنى

 

يف سياق ( هـ937)اآلمدي يقول سيف الدين  .من التحليل يف هذا النوعللعرب فضل السبق  نالقد ك  

والجزء له يدل  ،معنى على ما دل بالوضع فهو( اللفظ الدالأي ) ا حقيقتهأمَّ" :الدالة األلفاظن حديثه ع

فليست إذ ذاك  ،الشرطية دلت على ْنإو، (إنسان)ولنا من ق (ْنإ) نَّإف ،نساناإلأصال كلفظ  يءش على

همزة يف / +  احلركة+ ر ) هي الثانيوحدات التقطيع  نَّإف( رأٌس)ففي حالة  (2)."( نساناإل)من لفظ  اجزًء

 (3)،(Phonèmes)بالفونيمات   تسمىفالراء واهلمزة والسني .  (احلركة والتنوين+ س + / درجة الصفر 

فقد يكون ، التقطيع املزدوج  على بهذا النمط من التحليل القائم مجيعها تتميز ات اإلنسانيةاللغ نَّإولذلك ف

 : الستفهام ففي قول ابن أبي ربيعة للتمييز بني اإلخبار وااالستفهام بالتنغيم دون األداة 

   َوالُتراِب    َواحَلصى  الَنجِم َعَدَد        َبهرًا     ُقلُت   ُتِحبُّها   قالوا  ُثمَّ       

االستفهام  معنىوبقي  ،فحذفت األداة  ،عن أداة االستفهام (حتبها) قولهالتنغيم االستفهامي يف  أغنىقد ل  

 (4) .ا من السياق العام للخطابمفهوًم

 ،وهو االستفهام (مدلول)له احلالة  هذهيف  هنَّإإذ  ،ا اليت تؤديها أداة االستفهامنفسه الوظيفة التنغيميؤدي   

اليظهر يف ( التنغيم)الدال  أنَّإال  ،(العنصر األخري من الكلمة ضغط علىال) وهو ارتفاع الصوت (دال)و

  (5).ا اليؤخذ بعني االعتبار أثناء التقطيعيعد هامشًي لذلك ،املنطوقة األصواتسلسلة 
 :مستويني إىللتحليل اللغة الطبيعية تقبل يف ذاتها ا أنَّكل ما ذكرنا خنلص من   

وحدات أصغر  إىلالوحدات الدالة اليت تقبل التحليل  هيو( Monèmes) األلفاظ ستوىم: حدهماأ

 .عدمية الداللة

يف ذاتها الوحدات الصوتية الدنيا اليت ليست هلا داللة  هيو ،(Phonèmes)الفونيمات  مستوى: اآلخرو

 . عنىتغيري امل قادرة علىلكنها و

 .ني اللغة البشريةنامن قو اأساًسا قانوًنتقطيع املزدوج من هذا التحليل يكون ال اانطالًقو  

 

                                                           

1 - André Martinet , Éléments de linguistique générale,p14 

 .002،ـ  اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام ( 2)

3   -Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale  ,p15. 

 .227معناها ومبناها ، ص متام حسان ، اللغة العربية . د ـ( 4)

5-Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale  ,p21 . 
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 : التحليل التركيبي عند مارتيني مبادئ -ج
 
على السري بها ا الذي عمل جاًدمارتيين  لدىكيبية مرحلة متميزة من مراحل تطورها بلغت الدراسة الرت  

أهمية الدراسة  إىلمارتيين أشار  دفق ،الوظيفي األصواتاملعطيات العلمية لعلم  يف ضوء اا ومنهجًيمعرفًي

 كتابهحيث قال يف مقدمة  ،الفونولوجيةعليها يف رحاب الدراسة النتائج احملصل الرتكيبية يف ضوء 

Éléments de linguistique générale "ضعت يف متناول مبادئ التحليل الفونولوجي قد ُو نَّإ

 أنَّو ،ا بالنسبة هلذا املؤلفوجديد جًد جديد ما قيل عن الرتكيب فهووبالعكس  ،الناس منذ زمن طويل

اجلهد  حنرص علىتغطي بشكل منظم جمموعة املعطيات اللغوية جعلتنا  فيةمنهجية وصضرورة تقديم 

يزية بالنسبة للوحدات يالوحدات التم مستوىيف  الفونولوجيا ثلهمتفرز ما  إىلالذي يهدف )...( اجلماعي 

  (1)."الدالة

   

ور التحليل الرتكييب يط أْن ـيف حقل الدراسة الفونولوجية  يف ضوء ما حتقق من نتائجين ـ استطاع مارتي  

 ،ظيفة العناصر اللغوية يف الرتكيبو ىعل بنىالذي ينية هلذا التحليل األولاخلطوط  للجملة بوضعه

 .يت ترتب وفقها العناصر يف اجلملةال الكيفياتو

 

( Enoncé) يف امللفوظ األولبوصفها وحدات التقطيع  األلفاظط بني العالقات اليت ترب أنَّمارتيين  يرى  

مجيع اللغات املعروفة يف حاالت مضبوطة بضوابط سياقية تكاد تكون عامة يف  تتجلى  لسانييف أي نظام 

 :هياحلاالت  هذهو

 

تقلة املس بنيتهايف  وحدات دالة تتضمن هي: ( Monèmes autonomes) :بذاتها فيةتكامل األلفاظـ 1

ببقية امللفوظ  ذاتهبفي املكت اللفظفالعالقة اليت تربط ، ( .... ،غالبا ـ أحيانا ـا غد ـ اليوم)مثل  دليل وظيفتها

 بغض النظر عن موقعه الذاتية داللتهأساس  لىقائمة ع هيبل  ،يف امللفوظ موقعهأساس  علىقائمة ليست 

غري  (.هم اليوم متقدمون يف البناء احلضاري لإلنسان): يف امللفوظ (اليوم) فلفظ ،فيهيف السياق الذي يرد 

 :أخرىيف مواقع يظهر  أْنإذ ميكن له  ،قيد باملوقع الوارد فيهم

 .متقدمونهم  اليوم -

 .اليوم متقدمونهم  -

                                                           

1- André Martinet , Éléments de linguistique générale,p3. 
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أي غري مقيد  ؛الثالثالرتكيبية  البنىا يف ا حًرتواتًر ناك( اليوم) هفي بذاتاملكت اللفظتواتر  أنَّنالحظ    

 داللته إىل تعودببقية العناصر  والعالقة اليت تربطه ،ا عن امللفوظمستقل متاًم هأنَّ وهذا يدل على ،برتتيب

خر ناجتة عن اكتفاء آ إىلقع من مو نتقالاال القدرة على هذهو ،قابل للظهور يف أي موقع ،حينئذ،الذاتية فهو

 (1).ذاتهب اللفظ

 انفسهتستقل ب أْنالميكن هلا  أخرىوظيفة عناصر حتديد  لىاليت تساعد ع األلفاظ هي: الوظيفية األلفاظـ 2

 ذهالعالقة الرتكيبية هل ضبطهو  ،إذ ذاك ،الوظيفية األلفاظن دور وفيك ،فيهالذي ترد  لسانيلايف السياق 

 .العربي لسانيلا النسقها حروف اجلر يف يكالوظيفة اليت تؤد  (2) .العناصر غري املستقلة

 

 فيهتكون العالقة  األلفاظكل مؤلف من  ذاتهيدخل ضمن مفهوم الركن املكتفي ب:تهذاالركن املكتفي بـ 3

اليت  هي الوظيفية األلفاظو ، يف امللفوظ ىخراألبني العناصر  وأكثر من تلك العالقة القائمة ،اجًد وثيقة

 .تربط هذا املؤلف ببقية عناصر امللفوظ

على  تهوظيف تتوقف وال ،من لفظني فأكثر( Syntagme autonome) ذاتهالركن املكتفي ب يتألفو   

يف الغالب ولكن  ،فيهالوارد بالسياق  هي اليت حتدد عالقته األلفاظبل داللة هذا الكل من  ،يف امللفوظ موقعه

 :تعاىل قوله: ذلك  مثال على فيهالذي ترد  السياقحرية اجملموعة يف لتحديد يشرتط وجود لفظ وظيفي 

ۋچ ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۉ   ۆ   ۅ  ۉ   ې    ېۅ   ې  

ەئ ائ   ائ   ى   ى   ۈئ  ەئې    ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ                وئ   

 چۈئ
والينفك  وظيفي مرتبط به إال بوجود لفظ عالقتة بامللفوظ التتحقق( قلوبهم)فاملؤلف   (3)

 غري ،ببقية عناصر امللفوظ( قلوبهم)الوظيفي الذي يربط املؤلف  اللفظهو  اآلية هذهيف  (يف)اللفظ  ،عنه

كريكوسا  ذاتهالركن املكتفي ب( finnois) ففي اللغة الفلندية ،بل قد يتأخر عنه ،املستقل

(KIRKOSSA )(يف الكينسة)، الثاني اللفظ (ssa ) اللفظالوظيفي الذي حيقق وظيفة  اللفظهو 

 (4).(KIRKO)األول

                                                           

1-Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale  ,p111. 

2- Ibid.p112. 

 .93ـ  البقرة ، آية ( 3)

4-  Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale  ,p113. 
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 ،حوهلا امللفوظ بنىينهو النواة اليت ( Syntagme prédicatif) اإلسناديالركن  :اإلسناديالركن ـ 4

ڻ  چ  :  تعاىل بقولهلذلك  منثل (1)،روابطها به بطريقة مباشرة أو غري مباشرةة لسانيلا رعقد العناصوت

ھ   ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      (2)  چڻ   ڻ  
    

وهو ( Autonome)   ذاتهمكتف ب لفظ علىحتتوي ها أنَّ إىليهدي  اآلية هذهة بنييف تأمل  أدنىإنَّ   

لكل عنصر  واالكتفاء الذاتي بالنسبة ،(مهفواهأ ىعل)وهو ذاتهركن مكتف ب على وحتتوي أيًضا ،(اليوم)

الركن الباقي بعد عزل  أنَّومبا  ،(على)الوظيفي  اللفظداللة  إىل األوليعود يف  من هذين العنصرين

دون إضافات  تهاالرسالة بذا إنشاء وهو عنصر قادر على( خنتم) املذكورين العنصرين

 (3).إسناديركن  ومن مثة فهو ، ذاتهركن مستقل ب،إذن،فهو،وإحلاقات

ق حلاوهذا املفهوم لإل ،(Expansion)هو من الناحية الرتكيبية إحلاق  ةاإلسناديالنواة  إىلكل مايضاف   

لة يعد فض( إليهد املسند واملسن)العمدة يف الكالم  إىلما يضاف أي كل ؛ لةيضارع مفهوم النحاة العرب للفض

 .فحسب الوظيفيةمن الناحية  هدونالكالم يستقيم 

د وق .ري العالقات بني العناصر السابقةاليغ امللفوظ إىلعنصر إذا أضيف  –ا شكلًي – اإلحلاقومن مثة فإنَّ   

  :اإلحلاقميز مارتيين بني ضربني من 

 

 : (Coordination)بالعطف  اإللحاق األول الضرب
 

املعطوف )ي األولللجملة النواة بعد حذف العنصر  بنيتهيف  االكالم مطابًق فيه يبقى اإلحلاقمن وهو نوع    

 :ميكن لنا توضيح ذلك بهذا امللفوظ العربي  .(عليه

 نَّإف( و ) اإلحلاقوعالمة ( العظماء)ي األولإذا حذفنا العنصر ف (4).( اُفَرْشاأَلَو اُءَمَظالُع َرُضْحَي أْن َروأَم)

الرتكيبية  بنيةلل امطابقة متاًم الثاني الرتكيبية للملفوظ البنيةف.(اُفَرْشاأَل َرُضْحَي أْن َرَموَأ):يصبح وظامللف

 .األولللملفوظ 

 

                                                           

 . 006ـ جورج مونان ، مفاتيح األلسنية ، ص ( 1)

 .56ـ  يس، آية ( 2)

3 - Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale  ,p124  .  

 . 51، ص ابن املقفع ، كليلة ودمنة ـ  ( 4)
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 : (Subordination)بالتبعية  اإللحاق:  الثانيالضرب 
  

 اإلحلاقففي  ،الوظيفي للعناصر امللحقةبالعطف من حيث التطابق  اإلحلاقبالتبعية عن  اإلحلاقخيتلف   

ميكن لنا توضيح ذلك (. املتبوع)ي األولالعنصر  العنصر امللحق بوظيفة ختتلف عن وظيفةبالتبعية يتميز 

 : العربي  بامللفوظ

 نَّوذلك أل، ( جائزة)ي األولحذف العنصر  يف هذا امللفوظ ال جيوز، (1)(اِلامَل َنِم ٍةيَمِظَع ٍةَزاِئَجِب ُهَل َرَمفَأ)

 (.عظيمة)ختتلف عن العنصر التابع  يبيةالرتك وظيفته

واملفعول  ،إليهيف القواعد التقليدية كالنعت واملضاف عند مارتيين وظائف خمتلفة  اإلحلاقويشمل مفهوم   

 .اخل... واملعطوف 

كل ملفوظ  هي": بقولهمارتيين اجلملة  ُفرَِّعالرتكيبية ُي بنىلحتليل اطريقة يف ضوء هذا العرض املفصل ل

 (2) ."اإلحلاقوحيد أو متعدد عن طريق  إسناديبركن  عناصرهتتصل 

 

 : الدراسة التركيبية التوليدية والتحويلية : ثالثًًا
 

 باألحرىأو  ،البنيويةثورة داخل الدراسة الرتكيبية  – يف أمريكا خاصة – اتلسانيلأحدث التحول النظري   

إلعادة صياغتها وإخراجها يف شكلها اجلديد بدأت  األوىلاإلرهاصات  كانتف ،الدراسة الرتكيبية التوزيعية

 Zellig)هاريس .ز األمريكي لسانيلامع فكرة التحويل اليت تبناها يف مرحلتها اجلنينية  تتجلى

Sabbetai Harris)(3)، احملاوالت تبدو  هذه كانت ْنإو ،قطب من أقطاب املدرسة التوزيعية وهو مبكًرا

الرتميم الذاتي  إىلجتارب مفيدة أدت لتقديم  امرحلًيتكفي  كانتها أنَّإال  ،الداللي اجلانب هلاافبإغ ناقصة

 .جديدة أكثر اكتماالوالدة نظرية  إىللتلك النظرية وحتسينها و

 

اليت ة لسانيلاللنظرية  ناك إذ ،واليرد فيه الميارىهذا الرتميم  إىليف السبق  كيتشومس فضل نَّإوهلذا ف   

واستكشاف ، خاصة لدراسة اجلملة وحتليلها منهجيةوتوطيد ، الدراسة الرتكيبية اءإمنجاء بها أثر بالغ يف 

ا نظرًي اوالتحويلية اليت أفردت لدراسة اجلملة تكثيًف التوليدية اتلسانيليف ضوء املعطيات النظرية ، بنيتها

                                                           

 .51ص ، كليلة ودمنة ابن املقفع ـ  ( 1)

2 - Voir: André Martinet , Éléments de linguistique générale, p121   .  

 .لساني أمريكي ،  ارتبط امسه باللسانيات البنيوية وحتلبل اخلطاب(: 0883ـ 0818)زليق هاريس  ـ ( 3)
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إثر تراكم  الكربى على وتضح معاملها بلورتالنظرية تتلك  انفكتفما  ،إياها هيتكون  أن أوشكت حتى

  .ال تطبيقهاالنتائج احملصل عليها يف جم

 

لكن ما  ،ا هلاريستلميًذ بوصفهالتوزيعية  اتلسانيلا مبادئكانت كتابة تشومسكي األوىل ال تتعدى حدود    

 Syntactic Structures /Structuresالرتكيبية  البنى( 0862) األول كتابهأخرج  أْن

syntaxiques ثم . جديدة مفاهيم لتحل حملها عن مركز الصدارةالتوزيعية ترتاجع  املفاهيم شأتأن حتى

 Aspects of the Theory of Syntax / Aspects de la النظرية الرتكيبية أوجه: كتابه ناك

théorie syntaxique  مكتملة للنظرية التوليدية والتحويلية  بلورة شبه( 0856)الذي أصدره عام

 .هااليت طرحتها يف جمال تطبيق

أقل  على بديلة قادرة يف الظاهرة لسانيقد حاول التعامل مع اللغة بهدف بناء نظرية يكون تشومسكي  وبهذا  

لتحليل يف رحاب من ا قصيُأالذي هذا األخري  ،على حد سواءتفي مبتطلبات الدال واملدلول  أْنتقدير 

 يتوخىا شكلًي امنهًج ناك سة التوزيعيةملدرا لدىا سائًد نااملنهج الذي ك نَّوذلك أل ،املنوال التوزيعي

جهد لتفسري القدرة الضمنية اليت  أدنىدون  ،منطوقة بالفعل هيالوصف السطحي لألشكال اللغوية كما 

 .األشكال هذه ُرِهْظُت

 

العقالنية مفارقة بني النزعة  ،مفارقة منهجية يف الواقع لسانيلاتشومسكي يف إطار البحث ثورة  كانتوهلذا   

، لدحض الفكر السلوكي لسانيلاثم كرست النتائج احملصل عليها يف جمال البحث  ،زعة التجريبيةوالن

   (1).ينساناإلحول طبيعة الذهن  والنزعة التجريبية
 

التحليل اللغوي  نَّأل"املالحظة الشكلية للحدث اللغوي  على وقد رفض تشومسكي الوصف القائم  

لعمليات اما شرح نَّإو، لحدث اللغويل املمارسون بالفعل املتكلمون قاله قد ناا ملا كيكون وصًف أْنالينبغي 

 (2)."يتكلم جبمل جديدة أْن نساناليت من خالهلا ميكن لإل ، العملياتوتعليلها الذهنية

 

                                                           

 .034 ، ص( 0828)ير ، مارس ينا 8،2جون سريل ، تشومسكي والثورة اللغوية ، جملة الفكر العربي عدد ـ ( 1)

، (0823  (5ـ مازن الوعر،النظريات النحوية والداللية يف اللسانيات التحويلية والتوليدية ، جملة اللسانيات،عدد( 2)

 .36ص 
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 يتوخىمن منهج  لسانيلابالبحث  َجرَِّعُت أنوالتحويلية  التوليديةة لسانيلاولذلك استطاعت النظرية    

 ،لسانيلاعقلي همه إزاحة النقاب عن القدرة الكامنة وراء الفعل هج نم إىلالسلوكي  النفسم معطيات عل

 .اا شكلًيوصًف من وصفه بداًل وتفسريه والسعي من أجل تعليله

   

ومل تأت  ،ا مع طبيعة اللغة البشريةواألكثر توافًق ،اتشاًرنا األوسعة لسانيلااألهمية تعد النظرية  ذههل اونظًر  

 .املتجددبل مرت مبراحل اقتضتها طبيعة البحث العلمي  ،دفعة واحدة النظرية  هذه

 

أو بالنظرية  ،كيبيةالرت البنىمبرحلة  ُفَرْعاليت ُتي يف املرحلة التأسيسية األولالنظرية بشكلها  هذهلقد ظهرت   

من طاع تشومسكي استالذي  (0862) الرتكيبية البنىاملرحلة اليت بدأت بصدور كتاب  هيو ،الكالسكية

من  حيث أصبح اهلدف املتوخى ،لسانيلاالنظري هلذا التحول يف مسار البحث  اإلطارحيدد  أْنخالله 

 ؛اجلمل بناءوراء الكامنة الضمنية  القدرةوتعليل  ،الرتكيبية لبنىوحتليلية ل يةاستكشافآلية  لسانيلاالبحث 

بأي  البنى هذهوالترتبط ، ينساناإلالفطرية للفكر خلصائص عن ا تنشأ ة ينساناإلللغات الرتكيبية  البنى نَّأل"

عدة أمور يف سبيل  –بالطبع  – األشخاص يستخدمونها أنَّالرغم من  على )...(عالقة مهمة مع االتصال 

 ا من بنائهاا ركيًنوركًن ،التوليدية والتحويلية وبهذا أضحت اجلملة املدار الرئيس للنظرية (1)."منها االتصال

 .يالنظر

 

من  متناهيةأو غري  ،متناهيةجمموعة "تكون  أْن تعدو شومسكي الاللغة يف نظر ت نَّإف املنحىهذا  ويف ضوء   

يف  كل اللغات الطبيعية ،من العناصر متناهيةمن جمموعة  كونةوم ،حمدود كل مجلة منها طوهلا ،اجلمل

عدد متناه من  لغة طبيعية حتتوي على كل نَّأل وذلك ،واملنطوق تتوافق مع هذا التعريف شكلها املكتوب

  (2)."عدد اجلمل غري متناه أنَّا بعلًم ،الفونيمات
 

منذ ما ( HUMBOLDT) ما قال بها هبملدنَّإو ،الفكرة ليست جبديدة هذه أنَّوقد صرح تشومسكي ب  

بكثري مما يتصور الفكرة أقدم  هذه أنَّبيد  (3)."ةهيبوسائل متنا اللغة استعمال غري متناه: "ن قرنيزيد ع

 اآلمدي سيف الدين  يقول ،من الزمنقال بها العرب األقدمون منذ ردح قليل  نافقد ك ،تشومسكي

                                                           

 .024ـ جون سريل ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 1)

2 ـ   Noam Chomsky, Structures syntaxiques,p22.  

3 ـ   Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique, p 9.  
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تكون  أْنة فال يلزم هياملتنامركبة من احلروف  كانت ْنإو ،األمساء نَّإ" :السمتيف هذا  (هـ937)

 (1)."ةهيمتنا

 من القواعد تتفاوت فيما بينها من حيث القدرة ة مناذجالرتكيبية ثالث البنى كتابهوقد اقرتح تشومسكي يف    

 :هيالرتكيبية و بنىتقديم التفسري الكايف لل على

  :(Etats finis)ة ودالقواعد ذات الحاالت المحد-1

ارات ختيهي سلسلة من اال، Modèle de Markov  املاركوي وذجمناألبعادة هذه القواعد تنعت    

اآللية  هذهوتتكون  (2).اختيار العناصر السابقة الحق حيددهأي كل اختيار  ؛تتم يف السياق اخلطي للكالم

 النهائيةواحلالة  األوىلتالحق العناصر احلاصل بني احلالة  يسمى ،نهائية وحاالت أوليةالت ااملربجمة من ح

 :اآلتينيالقواعد بامللفوظني  ذهجراء العملي هلوميكن لنا توضيح اإل ،باجلملة

 .ا يف املؤسسةا ومسرًيمل منتًجالعا أصبحـ 0

 .ن يف املؤسسةرييأصبح العمال منتجني ومسـ 3

اختيار  إىليؤدي بالضرورة  (العامل)لكن اختيار  ،(العمال)أو  (العامل )اختيار  إىليؤدي  أصبحاختيار   

واختيار  ، (منتجني)و ( نرييمس)ا اختيار يرتتب عنه حتًم( العمال)اختيار  أنَّكما  ،(امنتًج)و (امسرًي)

 .السابقةيرتتب عن كل االختيارات ( املؤسسة)

 :اآلتيأكثر بالرسم التوضيحي  نوضح ذلك أْنوحيسن بنا 

 منتًجا ومسرًيا                                         العامل                                     

 يف املؤسسة                                                                                      أصبح                           

 نرييمنتجني ومس                   العمال                                                 

 (: سابقة ظرفية)عنصرلساني ع اجلملة بإضافة نوسِّ أْنوميكن لنا أيضًا 

 منتًجا ومسرًيا                                      العامل                                                 

 اليوم    

 يف املؤسسة                                            أصبح                                                                                

 ريينمنتجني ومس          العمال                                                                          

   

                                                           

 .35ـ اآلمدي ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 1)

 . 032، ص (النظرية األلسنية )ـ ينظر ، ميشال زكريا ، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ( 2)
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غري  عدد الحصر له من مجل اللغة توليد على ها غري قادرةنَّأل؛ امبدئًيالقواعد  هذهتشومسكي يرفض   

أي توليد  ؛اختيار العناصر اللغوية على بينأساس التالحق امل على القواعد قائمة هذه نَّأل وذلك ،تناهيةامل

  (1).الرتكيبية بنىقاصرة وال تتناسب مع القدرة التوليدية لل مما جعلها ،سارالي إىل اليمنيمن  الكلمة
 

 

 : القواعد الركنية -2

توليد أكثر  هلا القدرة على أخرىقصور القواعد ذات احلاالت احملدودة جعل تشومسكي يقرتح قواعد    

 Les règlesال بالقواعد الركنية إ واليتحقق ذلك ،تناهيةكن من اجلمل غري املعدد مم

syntagmatiques. ، األوىلالقواعد تولد كل اجلمل اليت تولدها  أْنالقواعد اليت باستطاعتها  هيو 

عن  الت احملدودةاإذ توجد مجل تعجز القواعد ذات احل، والعكس غري صحيح ،(ذات احلاالت احملدودة)

 .وليدهات

 

ا سائًد ناوهو التحليل الذي ك، مؤلفات مباشرة إىلالتحليل  على ،ذي بدء تعتمد القواعد الركنية بادئ  

ويعتمد  ،عقب ا علىرأًسالتحليل التوزيعي  تبلوالتحويلية قد ق التوليدية النظرية أنَّإال  ،عند التوزيعيني

من  Les règles de réécriture الكتابةة إعاد قواعد توليدية تنعت بقواعد على تشومسكي يف ذلك

اليت متكن  القواننيجمموعة من  ":هيالقواعد  هذهو ،ع سطةاس بو كتابةأي أعد  ؛ع         س         : نوع 

تتولد  حتى مستوياتهايف خمتلف  خمتلف عناصرها إىلرمز أولي ( ج):ـا بمبتدًئاجلملة  يفرع أْنالباحث من 

   (2)."اجلملة 

   

 :  اآلتيةاملعادلة  إىل حيدد مراحل تطبيق القواعد الركنية اليت تقسم اجلملة أواًل أْنقد حاول تشومسكي و  

  P          sn + sv: ركن فعلي + مسي ركن ا       ج                  

 أْن إىل ةالكتابطة قواعد إعادة ساحدة بو كتابة كل ركن علىثم تعاد  ،سني للجملةيلكونهما الركنني الرئ

 .العملية بتوليد اجلملة هيتنت

 

 :  اآلتيولتوضيح ذلك أكثر نعتمد الشكل 

 

                                                           

1- Voir, Chomsky, Structures syntaxiques,p 23 . 

 . 021، املرجع املذكور سابًقا ، ص ـ  مازن الوعر ( 2)
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 P              sn + sv                       ركن فعلي + مسي ركن ا                        ج          

                             SN                  art +n   اسم+  تعريف                     ركن امسي

 SV                    v + sn                             مسيركن ا + فعل                      ركن فعلي 

                                         ART                          the .ال                         تعريف 

 

 : اآلتيالقواعد باملشجر  هذهل لنا متثي وميكن

 ج                                                                            

 

 ركن فعلي              ركن امسي                         

 

 ركن امسي         فعل                اسم                                     تعريف                         

             

 اسم   تعريف                                                                                                                   

             

                            

  جائزة       ال                  أخذ                              طالب                  ال                               

 

 اليت ختتلف عن اجلملة العربية اإلجنليزيةالرتكيبية للجملة  البنيةاملشجر ميثل  هذا أنَّ إىلههنا  اإلشارةوجتدر 

 .يف ترتيب عناصر اإلسناد

 

بقواعد إعادة  تدعى ،القاعدة النهائية إىل ألوىلاالقواعد ابتداء من القاعدة  هذه نَّإ: نقولبدء  وعود على  

 (1).يتم توليد اجلملة أْن إىلخر كتابة رمز برمز آ

 

القواعد  هذه أنَّبيد  ،يف اللغة البسيطةا توليد كل اجلمل األصولية همكانبإالقواعد الركنية  نَّإف ولذلك  

 إىلمما دفع تشومسكي . املعقدة البنى اجلمل ذات أي؛ واملتداخلة التستطيع تفسري بعض اجلمل املتطابقة

                                                           

 . 21، ص مازن الوعر ، املرجع املذكور سابًقا ـ ( 1)
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للغة  من قاعدة واحدة ميكنها توليد اجلمل األصوليةية توافر أكثر مكانالنظرية بإ اإلقرار من الناحية

 .ديم وتأخيللجملة من تق وذلك بالتصرف يف العناصر اللغوية(1)،كلها

 

 :القاعدة التحويلية -1

 

 يف ضوء تتبدىاجلمل من خالل العالقة اليت  تفريع الذاتية على يف قدرتها القواعد التحويلية تكمن أهمية   

 ،تحويلية املسموح بها ضمن القواعدبيان العمليات ال"ءات تفسريية من خاللاهذه القواعد من إجر تقدمه ما

 (2)."وتعداد القيود املتعلقة بتطبيقها ،وحتديد عددها وترتيبها

 

،  (اختيارية) جوازية وقواعد حتويلية ،قواعد حتويلية وجوبية: قسمني إىل القواعد التحويلية وتنقسم   

 .عنصر أو حذف عنصروجوب أو جواز تقديم  ،ث النحوي العربي بالوجوب واجلوازهذا يف الرتاويعرف 

 

 : مبا يلي وميكن لنا توضيح ذلك

 : كيناملشري الرالعميقة  البنيةالعربية هلا يف  الركنية للجملة االمسية املتتالية نَّإ  

 (.م)مسند ( + م إ ) إليهمسند 

ا َذِإَف ُتْجَرَخ)  :يف مثل قوهلم (املسند)حلذف عنصر  املتتالية هذه جوازية علىاعدة حتويلية قميكن لنا إجراء 

 .(حاضر):ـالعميقة ب البنيةمقدر يف ( املسند)فالعنصر احملذوف ،  (ُعُبالسَّ

   

يف مثل ( املسند)ا حلذف نفسهالركنية  املتتالية وجوبية على ة حتويليةا قاعدجنري أيًض أْنميكن لنا  هأنَّكما   

، (موجود): بـ العميقة البنيةمقدر يف  (املسند) فالعنصر احملذوف ههنا (3)،(َتْيُتَكأل ٌدْيَز اَلْوَل)  :قوهلم

فتوزيع  ،تالحقةاملة لسانيلاهو توزيع العناصر  يف مثل هذا امللفوظ الوجوبية القاعدة التحويلية هذهوضابط 

 .(دناملس)حذف  إىلبالضرورة  يؤديان (لوال) بعد( إليهاملسند )وتوزيع  (لوال)

 :النهائي علىوتعتمد القواعد التحويلية إلخراج اجلملة يف شكلها   

 .شكل منطوق إىليف اللغة  اجلملة األصولية ُلوَِّحفونولوجية ُت –فو قواعد مر -0

 .شكل مكتوب إىل اجلملة األصولية املنطوقة ُلوَِّحُت فيةراغ –قواعد مورفو  -3

                                                           

 .021ـ ميشال زكريا ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 1)

 .026، ص  املرجع نفسه ( 2)

 .35، املرجع املذكور سابًقا ، ص ـ ينظر مازن الوعر( 3)
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 ،تشومسكي عند عليهعند هاريس خيتلف عما هو "فهو  ،خرآ إىل لساني خيتلف مفهوم التحويل من اجتاه 

الذهين باجلانب  مشروط الثانيبينما هو عند  ،واستبداهلا توزيع الكلمات مشروط بإجراء األولهو عند 

 (1)."للمقوالت النحوية

  

بينما التحويل يف  ،امنفصلة عنها متاًم أخرىباشتقاق مجلة من مجلة  ،سالتحويل عند هاري يتحقق  

 أخرىمن ناحية  ويصلها ،جمموعات فرعية من ناحية يفينظم اجلمل "والتحويلية  التوليدية اتلسانيلا

 (2)."ثرأو أك ا لشكلني ظاهرين اثننيقد تقدم الصورة الواحدة اشتقاًق ،التحتيةصورها املنطقية ب

   

 والتحويلية التوليدية اتلسانيلالنظرية  الرتكيبية وفق املعطيات البنيةلتحليل  هأنَّ يستخلص مما سبق ذكره  

 نهاية املطاف ويف ،اعد التحويلية بأشكاهلا املختلفةالقواالنتقال إىل  ثم ،البد من تطبيق القواعد الركنية أواًل

يف شكلها  ةملتوليد اجل إىلالعملية مرتبة بالشكل املذكور  هذهتؤدي  ،فونولوجية – وتطبيق القواعد املورف

 (3).النهائي

   

كما أرادها صاحبها  ،للنظرية التوليدية والتحويليةالتطور الذاتي يف ضوء  أوجهلقد بلغ التحليل الرتكييب   

 (الرتكيبية النظرية أوجه) كتابهتت أكلها يف وآ ،اكتملت حتىتطويرها وتهذيبها إىل  فك يسعىناالذي ما 

 ،التوليدية والتحويلية اتلسانيلالفعلي  يف جمال التنظري الذي يعد مرحلة حامسةوهو الكتاب  ،(0856)

مت به والذي عِّالذي ُد ريىوجمال تطبيقها يف ظل املدد التنظ النظرية بصورة بائنة يف مبادئها هذهحيث برزت 

 .(0862)الرتكيبية البنىنظرية  ما أغفلته غطى

   

أو النظرية  النظرية اليت أضحت تنعت عادة بالنظرية النموذجية هذهيف  لالنتباهاملثرية  تومن املستحدثا  

 Compétence التمييز بني الكفاية اللغوية Théorie standard/ Standard Theory املعيار

 .Performanceواألداء الكالمي 

                                                           

 .355نيات ، جملة املعرفة ، عدد ـ صاحل الكشو، الوضع االبيستمولوجي للسا (1)

 . 08، ص  املرجع نفسه ـ ( 2)

3-Voir: Noam Chomsky,  Structures syntaxiques.P 52 
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القدرة أي  ؛(1)"للغته املثالياملستمع  ،رفة املتكلممع":هيكما يفسرها تشومسكي الكفاية اللغوية  - 

قلية حقيقة ع" نئذيح هي.األم عدد الحصر له من مجل لغته إنتاجاليت ختول له   الضمنية اليت ميتلكها املتكلم

 (3)."الفعلي للغة يف الظروف احملسوسةل االستعما"ا األداء الكالمي فهو أمَّ (2) "كامنة وراء األداء الكالمي

      

 هأنَّإال ( كالم  /نالس)داء الكالمي يرتبط بالثنائية التمييز بني الكفاية اللغوية واأل أنَّتشومسكي  يرىو 

من األحسن األخذ مبفهوم همبلد  يرىو ،الئحة منظمة من العناص بصفته للسانيرفض مفهوم سوسري 

عند ابن ة لسانيلامفهوم امللكة  أنَّ إىل ،ناهه اإلشارةوحتسن   (4).اا توليدًيتنظيًم وصفهاللمعرفة اللغوية ب

 (5).عند سوسري للسانامفهوم الكفاية اللغوية عند تشومسكي من مفهوم  إىلخلدون أقرب 
 

 :مكونات النظرية التوليدية والتحويلية
 

 بنىالتقديم التفسري الكايف لكل  من القواعد له القدرة على نسًقاة تتضمن النظرية التوليدية والتحويلي  

الرتكييب  املكّون :ثالثة مكونات إىلمن القواعد  النسقويتجزأ هذا  ،كيبية اليت تكون اللغة الطبيعيةالرت

 .الفونولوجي املكّونو الداللي املكّونو

 

 :التركيبي المكّون-1

 

 املكّون (Syntactic component / Composant syntaxique)الرتكييب املكّونيعد   

 DEEP STRUCTURE / Structure  عميقة بنيةفرد لكل مجلة لذي يالتوليدي الوحيد ا

profonde  سطحية بنيةو ،للجملة الداللياليت متثل التفسري Structure de surface  /

Surface structure   (6).متثل التفسري الفونولوجي للجملة اليت  
 

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique ,p12 

 .111، قراءات متهيدية ، ص ( علم اللغة احلديث)ميشال زكريا ، األلسنية  ـ ( 2)

3 ـ    Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p12. 

4 - Ibid,p14 

 .200ـ ابن خلدون املقدمة ، ص(  5)

6- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p32. 
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الذي (  Phrase marker  /L'indicateur syntagmatique )املشري الركين:هيالعميقة  البنية

يكون  أْن واملشري الركين يف الواقع اليعدو (1)،الكتابةية اليت تكونها قواعد إعادة األولالعناصر  حيتوي على

 (2) .السطحية البنيةلبناء اجلمل يف  عليهيتم إجراء التحويالت  الذي تولده القواعد الركنية واملشري الضمين 

 :يلي العميقة مبا البنيةوتتميز 

 .والقواعد املعجمية ،الكتابةطة قواعد إعادة اسة يف قاعدة الرتكيب بوَدلََّوامُل البنيةا َهنَّإـ 0

 .للجملة الدالليالتفسري  ُلثَِّماليت ُت البنيةا َهنَّإـ 3

 ( 3).سطحية بنية إىلطة القواعد التحويلية اسبو َلوََّحُت أْناليت ميكن هلا  البنيةا َهنَّإـ 2

الشكل الصوتي  هيأي  ؛الرتكييب املكّوننتاج العملية التوليدية اليت يقوم بها  هيالسطحية ف لبنيةاأما   

ويتم حتديد التفسري  ،اللغوية املتتابعة األصواتترتبط ب" ،إذن هيف. النهائي للتتابع الكالمي املنطوق فعال

 (4)."الصوتي للجمل عربها
 

 :كوننيالرتكييب من م املكّون يتألفو 

  .العميقة البنيةويرتبط ب Composant de base / Basic Component كون األساساملـ أ 

 Transformational component  /Composant كون حتويلياملب ـ 

transformationnel  :السطحية لبنيةاب يرتبط. 

 

 :كون األساسأ ـ امل

  

 البنيةا يتم توليد املشري الركين الذي يعد طتهاساليت بو الكتابةقواعد إعادة  حيتوي مكون األساس على  

 (5).العميقة للجملة املولدة

 

 

 

                                                           

1 -  Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique,p34. 

 .000، صغةظرية األلسنية وتعليم الل، مباحث يف النـ  ميشال زكريا(  2)

 .052، اللسانيات واللغة العربية ـ ينظر عبد القادر الفاسي الفهري(  3)

 .003، املرجع املذكور سابًقا ، ص ـ ميشال زكريا(  4)

5 - Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique  ,p96. 
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 :باملشري الركين الكتابةلعمل قواعد إعادة  ،منثل ههنا

 .ركن التكملة+ ركن اإلسناد                                        ج 

  .ركن امسي+ ركن فعلي             ركن اإلسناد                

 .حدث+ زمن                ركن فعلي                    

 .اسم+ تعريف               ركن امسي                

 .ركن حريف               ة              لمركن التك

 .ركن امسي+ حرف            ركن حريف                 

 .اسم+ تعريف            ركن امسي                 

 : اآلتيوميكن لنا توضيح ذلك أكثر باملشري 

 

 ج

 

 ركن التكملة                        ركن اإلسناد                                 

 

 ركن حريف                                ركن فعلي       ركن امسي                                             

 

 حرف            ركن امسي                        تعريف     اسم                              دث         زمن          ح

 

 

 اسم        تعريف                                                                                                                            

 

 تام       

 

بإدخال املفردة املعجمية املناسبة وفق السمات املختلفة اليت يأخذها ستعار      العنصر امليكن لنا إعادة كتابة 

السطحية بعد  البنيةالنهائي يف  الكالمية اليت تأخذ شكلها توالية وبهذا يتم توليد امل ،ذلك العنصر يف الرتكيب

 (1).عليهإجراء التحويالت 

                                                           

 .061ص (. النظرية األلسنية )العربيةـ ينظر ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية، وقواعد اللغة  ( 1)
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 :لي التحوي املكّون-ب

 

 الكتابةطة قواعد إعادة ساالعميقة املولدة بو البنيةالتحويلي من قواعد معينة تسمح بتحويل  املكّونيتكون   

عدة تغيريات من تقديم وتأخري  إىلالعميقة  البنية ُعِضْخُت هيف ،عليةالكالمية الفتوالية سطحية يف امل بنية إىل

 .السطحية البنيةيف  النهائي الذي تأخذه شكلها الصوتي إىلتفضي بها  حتى ،وحذف وزيادة

 

 

 : الفونولوجي املكّونـ  2

 ا علىا قائًمويضفي عليها تفسرًي ،الرتكييب املكّونالذي حيدد الشكل الصوتي للجملة املولدة يف  املكّونهو   

 (1).أساس قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة

 : الداللي املكّونـ   3

ا السطحية بوصفها خمرًج البنيةو ،األساس املكّونا لقواعد قة بوصفها خمرًجالعمي البنيةبعد التمييز بني   

التوزيعية ة لسانيلاالدراسات  لتههمالذي أ الداللي املكّونأصبح من الالزم إدخال  ،للقواعد التحويلية

 (.0862)الرتكيبية  البنىوالدراسة التوليدية والتحويلية يف مرحلة 

 

ظل التطور الذاتي للنظرية التوليدية والتحويلية تلك احملاولة اليت قام بها كل من  يفأول حماولة جادة  كانت   

فيما بعد كل  وذلك ما تبناه . الرتكيبمن أجل إدماج الداللة يف( Fodor( )0852)وفودور( Katz)كاتز 

 ىمن أبرز التغريات اليت طرأت علاحملاولة  هذهتعد   ،(0854)(Katz & Postal)من كاتز وبوسطال

 .النظرية التوليدية والتحويلية

  

 / Projection rules  بقواعد اإلسقاط يسمى عن طريق ماالداللة يف الرتكيب عملية إدماج  تتم   

Règles de projection (2 )  (1).دالليختصيص كل مجلة بتفسري  إىلمما يؤدي 

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique  , p 120  

مستقيم معلوم لتشكيل ، إسقاط نقطة على هو مصطلح من املصطلحات الرياضية (La projection)ـ اإلسقاط (   2)

، ويف علم النفس التحليلي يستعمل يف حنو مركز معني ال شبكة من األشعة، ويدل يف الفيزياء الضوئية على إرسزاوية قائمة

، لطخ بطريقة اعتباطية بنقاط سوداءوهي لوحة بيضاء ُت، (La planche de projection)عبارة لوحة اإلسقاط 

 .، فالعملية اليت يقوم بها املريض ههنا هي عملية إسقاطلتعبري عما يشاهده يف هذه اللوحةويطلب من املريض ا
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دوره  نَّوما ذلك إال أل ،اثانوًيا مكوًن –يلية ة نظر املدرسة التوليدية والتحوهمن وج – الداللي املكّونيعد   

 ومن ههنا .التوليدي الوحيد املكّون بوصفهاألساس  املكّونا َهُدلَِّواليت ُي بنىلل الدالليينحصر يف التفسري 

 (2) .للجملة الدالليإذ من خالهلا يقدم التفسري  ،الداللي املكّونالعميقة اجملال القاعدي لعمل  البنية كانت

 

 : النييف جم الداللي املكّون بدىيت

ويسند  ،داللية وهو قائمة من املداخل املعجمية تتميز بسمات فونولوجية وتركيبية و ،جمال املعجم: أحدهما

 .اأولًي معنىاملعجم لكل كلمة 

  

لدها الرتكيبية اليت يو البنىرن بني الوحدات املعجمية وقالقواعد اليت ت هيو ،جمال قواعد اإلسقاط: اآلخرو

 (3).مدلول اجلملة إىلالطريقة  هذهفيتوصل ب ،األساس املكّون

 :اآلتي الداللياملشري  لتوضيح ذلك أكثر نعتمد 

 ....اخل / فاعل حي  / +  ،/ متعد / +  ،/ تام /+           /           فعل /             أكل            

 ..اخل/مذكر أو مؤنث+ / ،/ مفرد أو مجع/+  ،/ حمدد/+            /         تعريف/              ال           

 ...اخل / راشد/+  ،/ مذكر/ +  ،/  إنسان/  ،/ حي/  /            اسم /                 رجل            

 ..خلا/ مؤنث/+،/ فاكهة/ +  ،/ نبات /  ،/ طبيعي /    /           اسم /                تفاحة           

 

اليت حتدد  هياليت تتم بها عملية املزج  كيفيةوال ،الرتكيبية البنىة بالدالليم متزج قواعد اإلسقاط املشريات ث  

 .للجملة الدالليالتفسري 

 :اجلملة يف  ألركانة الدالليالتوافق امللحوظ بني املشريات الرتكيبية و يتجلى   

العالقة  تلك ،/الرجل/ والركن االمسي / أكل/فعلي بني الركن ال( السياقية) نتقائيةاالالعالقة  -0

بني السمة  والتوافق التام أيًضا ،للركن الفعلي/متعد/+ذاتية تتمثل يف التوافق التام بني السمة الاليت 

                                                                                                                                                                                       

الرتكيبية واملداخل  ىوهي القواعد اليت ُتْقِرُن بني البن ،املصطلح يف عبارة قواعد اإلسقاط لة التوليدية يستعملويف الدال

 . 053، املرجع املذكور سابًقا ، ص ينظر عبد السالم املسدي. للجملة املعجمية لتقديم التفسري الداللي 

  .J. Lyons, Sémantique linguistique. p47 ـ 1

 .003، ص  النظرية األلسنية وتعليم اللغة، مباحث يفميشال زكريا ـ(  2)

 .64ـ ينظر عادل فاخوري، اللسانية التوليدية والتحويلية ، ص (  3)
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 عنىمب(. الرجل)يف الركن االمسي / حي/+والسمة الذاتية  ،يف الركن الفعلي/ فاعل حي /+ نتقائيةاال

للركن الفعلي  ا فاعاًلا امسًييكون ركًن أْنيف الركن االمسي املذكور ختول له ب/ حي/+السمة الذاتية  أنَّ

 /.أكل/

 :تتمثل يف التوافق التام بني( احةالتف)والركن االمسي ( أكل)بني الركن الفعلي  نتقائيةاالالعالقة  -3

االمسي  يف الركن/ أكولم/+ نتقائيةاالالسمة  ،يف الركن الفعلي/ متعد/+الذاتية السمة   - أ

اليت تتطلب بالضرورة فعال / مفعول/فولوجية روامل البنيةطبيعة  إىلهذا التوافق يعود و ،(التفاحة)

 /.متعد/+حيمل مسة 

يف / مأكول/+مة الذاتية ا مع السداللييف الركن الفعلي تتوافق / فاعل حي/+ نتقائيةاالالسمة  - ب

 (.التفاحة)مسي الركن اال

ومن هنا تظهر  (1).التوافق احملتمل بني املداخل املعجمية يف تركيب معنيالطريقة  بهذهن قواعد اإلسقاط تعيِّ  

حيدد يف ظلها التوافق بني  انتقائيةللمداخل املعجمية وفق مسات ذاتية و الدالليالرتكييب و تفريعأهمية ال

 .عادة فيهالعناصر اللغوية يف سياقها املألوف الذي تتواتر 

 
 

 . يالداللالمبحث :  اثالثًً
 

 :توطئة 
 

 ،من حيث هي وحدة النسق السيميائياحلديث عن الداللة يقتضي بالضرورة احلديث عن العالمة  نَّإ     

فيصبح  ،انفسهالعالمة  إسقاط نظام من العالمات على ُهنَّإإذ  ،اهلنيواحلديث عن العالمة ليس باألمر 

، نفسه مر الذي جيعل الكالم يدور علىاأل ،امادة وموضوًع ،من ههنا  – هأنالذي حنن بش –احلديث 

 . ناببعض كما يقول أبو حي ويلتبس بعضه

   

 ناوك ،القلق ناحني اتصاله بالكون ك ،عها ومؤوهلاناص نساناإل ناك ،العالمة كانتالوجود  نامنذ ك  

ا وإخضاعه ،يف فضائها الكوني هيتفسري الظواهر الطبيعية كما  ،التفاعل من أجل التفسري واإلخضاع

النزعة يف  هذهوال تتحقق  ،يةإنسانبتأويل داللتها لتحقيق ظروف االستئناس واالجتماع من حيث هو نزعة 

                                                           

 .026ـ  ينظر ميشال زكريا ، املرجع املذكور سابًقا ، ص (  1)
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ي ِقْلؤ اخِلهيمضطر بالت نساناإل نَّذلك إال أل ناوما ك ،العالمات الدالةالواقع إال بوجود نظام اصطالحي من 

 .يقول ابن سينا املشاركة واجملاورة كما إىلاحملاورة الضطراره  إىلي النفسو

 

مركز  أنَّ إىلتهدي  ،قب الزمنية املختلفةعرب احل نساناإلاملراحل احلضارية اليت مر بها  إىل عجلىنظرة  نَّإ  

 نفسي  وثقايف معطى هيمن حيث  ،وسيظل العالمة ،العالمة ناك ة ينساناإلاالستقطاب يف احلضارة 

ا أوفر من أجل تدارسها تدارًس إىلتنصرف اجلهود  أْنلذلك فال جرم من  ،جتماعي وحضاري بشكل عاموا

الفالسفة واملفكرين  لدىا للدرس فشكلت العالمة موضوًع ،ة وجماهلا اإلجرائيالداللياستكشاف حقيقتها 

ضوعها يف الفكر السيميائي ستقلت مبوا أْن إىل ،ا بالرواقينيومروًر ،منذ أرسطو وأفالطون ،األقدمني

 .املعاصر

 

 

 في التراث اللساني العربي ةالدالل: أواًل

 

بأبعاده الروحية واالجتماعية والعلمية  ،(الكريم القرآن)يتمركز حول الوحي  هأنَّمن مميزات الرتاث العربي   

يف  التأمل يف العالمة واعتبار داللتها بالنظر والتدبر والتفكري ناالكريم ك القرآنأنزل  أْنإذ منذ  ،ةلسانيلاو

 : ةاآلتيية القرآنتضح ذلك من خالل التوجيهات وقد ي ،بدئها ومآهلا

 :  تعاىل قوله

ڦ  چ   ڦ   ڤ     ( 1)   چڤ  ڤ  

ڱ    ڳچ  ڱ   ڱ   ڳ    ( 2) چڳ   ڳ  

ۆ     چ  ۆ   ۇ   ۇ    ( 3)چڭ  ڭ  

ٺ      ٺڀچ   ٺ    ( 4)  چٺ  
                                                           

 26اية .احلجر    -( 1)

 2الرعد اية    -( 2) 

 4ـ  الرعد، آية ( 3)

 .05، آية ـ النحل( 4)
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ۉ    چ ۉ    ( 1) چۅ  

 ،داللتها الكونية والروحية تفسري التعامل مع العالمة من أجل ناي كالقرآن يف رحاب هذا التوجيه  

 .غائبها واالستدالل حباضرها على

 عليه بنىثم ي ،يعلم معناها يف الشاهد أْنمن حق األمساء  نَّإ(: "هـ406)جلبار يقول القاضي عبد ا  

 نَّإ: "حيث قال فقهحني حديثه عن ال( هـ656) األصبهانيا الراغب ذلك أيًض إىلوقد أومأ  ،(2)"الغائب

الفكر العربي مع  –وبهذا الوعي  –من هذا املنطلق تعامل  (3) ."عرفة علم غائب بعلم شاهدهو م فقهال

 .حقيقة جمردة غائبة إىلحقيقة حسية حاضرة حتيل  هيالعالمة من حيث 

 

 

 : الكبرى ة لسانيلا في المدونات ـ  الداللة 1

 بالوقوف إال ذلك يتحقق وال ى،الكرب ةلسانيلا املدونات الداللة مفهوم لتحديد البدء منذ سنسرتفد   

 اليت املعرفية احلقول اختالف على األقدمون العرب املفكرون وضعها اليت والتعريفات احلدود على

  . إليها ينتمون

 :اللغة مقاييس معجم (هـ395) فارس ابن ـ أ

 ؛لشيءا يف اضطراب :اآلخرو ،تتعلمها بأمارة الشيء إبانة :أحدهما أصالن والالم الدال /دل   

 ،ةالَلوالدَّ ِةالَلالدِّ ُنيَِّب وهو ،الشيء يف األمارة والدليل ،الطريق على افالًن دللت :قوهلم فاألول

 ( 4)."اضطرب أي الشيء َلَدْلَدَت :قوهلم اآلخر واألصل

 إال تتحقق ال اليت اإلبانة هي ـ فارس ابن نظر يف ـ  الداللة أنَّ التعريف، هذا خالل من لنا يظهر    

 اليت الداللة حقيقة إىل فارس ابن من مرشدة إمياءة ، حينئذ ،فهذه ، بالتعلم تكتسب عالمة طةسابو

 .باملعلوم  والعلم  واإلدراك  الفهم حلصول وسيط وجود بالضرورة يقتضي إنباء: جوهرها يف هي

                                                           

 .3ـ احلشر ، آية ( 1)

 .6/025ـ  القاضي عبد اجلبار ، املغين (  2)

 (.فقه)ـ  الراغب األصبهاني ، املفردات يف غريب القرآن،  مادة (  3)

 (.دل. ) ـ ابن فارس ،  معجم مقاييس اللغة ( 4)
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 :اللغة في الفروق (هـ 400) العسكري هالل أبو ـ ب

 

 أْن ميكن ما هو  فالدليل " :والدليل الداللة موضوع عن حديثه اقسي يف العسكري هالل أبو يقول   

 هلا وليس حدثها، على تدل البهائم أفعال أنَّ والشاهد ، يقصد مل أم ذلك، ُهُلاِعَف َدَصَق به، لََّدَتْسُي 

  ( 1)."ذلك إىل قصد

 من املقصود ملعلوما بإدراك اإلعالم حلصول االستدالل سبيل هي - هالل أبي نظر يف -   الداللة   

 أكان سواء تتحقق فهي غريقصدية، أو قصدية تكون قد  ههنا  املقصودة الداللة أنَّ غري الداللة، فعل

  . املتلقي تأويل إىل ينتهي الداللي فاملآل يكن، مل أم قصد، هناك

 تعد اليت ةاإلشكالي وهي العالمة، يف القصدية إشكالية إىل لهال أبي من واعية إمياءة إذن، ،هذه   

 :فريقني بني جدل موضوع املعاصر السيميائي الفكر يف اآلن

ومارتيين يف  مونانميثل هذا الفريق كل من بريطو وجورج  ،للعالمة التواصلية الطبيعة يؤكد فريق  -

 .واملدلول والقصد الدالون من العالمة تتك يرون أنَّ وهم، لفرنسيةالثقافة السيميائية ا

  ( 2).للتأويل قابليتها حيث من للعالمة الداللي اجلانب على يركز آخر وفريق -

  

 :القرآن غريب في المفردات (هـ565)األصبهاني الراغب ـ ج

 

 ودالالت  املعنى على األلفاظ كداللة الشيء، معرفة إىل به يتوصل ما الداللة:" الراغب يقول   

 مل أم ، داللة جيعله ممن بقصد ذلك نأكا وسواء احلساب، يف والعقود، والكتابة ،زوالرمو، اإلشارات

                                                           

 .68ـ أبو هالل العسكري ، الفروق يف اللغة ، ص ( 1)

 . روالن بارت ، وهو االجتاه الذي ينعت باجتاه السيميائية الدالليةميثل هذا االجتاه  ـ ( 2)
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مئچ  تعاىل قال حي هأنَّ فيعلم إنسان حركة يرى كمن  بقصد، يكن حئ   ی   جئ    ی   ی     (1)چی  

 كعامل املبالغة يف لوالدلي ،كذل منه حصل من والدليل، واإلمارة نايةكالِك مصدر الداللة وأصل

  (2) ."مبصدره الشيء تسميةك داللة والدليل الدال يسمى ثم ،وقدير وقادر ،وعليم

 ة لساني اأمناًط لتشمل للعالمة اإلدراكي اجملال وسع قد  للداللة التصور بهذا الراغب فيكون   

 قضية اآلخر هو يؤكد ثم، (احلساب عقدو  ،الكتابةو  ،زالرموو  ،اإلشارةو ،اللفظ ) وسيميائية

 سواء والثقايف، واالجتماعي الطبيعي حميطها يف العالمة داللة تتحقق إذ الداللة، يف وعدمها القصدية

 النيب  بصورة ذلك جسد عندما عميق وعي على  األصبهاني كان وقد .يكن مل أم ،قصد هناك أكان

ی   جئ   چ :الكرمية اآلية يف ذلك ورد كما السالم، عليه سليمان ی   ی   ىئ   ی   ىئ   ىئ   ېئ  

يئ ىئ   مئ   مت    جبحئ   خت   حت       مب    ىب    يب  جت    خب   مث   حب   ىت  يت   جث  

 دالة عالمة هي اهليئة هذه عصاه، على اومتكًئ اواقًف كاماًل حواًل ظل وفاته بعد إذ  ( 3) .چىث

 أو بالنطق ليس  ههنا األمر ولكن مأمورة، كأنها وتعمل تسعى ظلت لذلك احلياة، بداللة اجلن لتهاأوَّ

 على دالة عالمة  ذاك، ،إذ فهي ؛ احظاجل يقول كما النصبة، أو باهليئة كان األمر ماوإنَّ، اإلشارةب

مئ)احلي الكائن لدى احلياة حئ   ی   جئ    ی   ی    أو عصاه تنخر األرضة بدأت بالتقادم ، ( ی  

  .وانتهاء فناء عالمة اأيًض هي اهليئة هذه ، اساقًط خر ذاك وحني منسأته،

 

 :التعريفات كتاب (هـ816)الجرجاني الشريف ــ د

 

 العلم به العلم من يلزم حبالة الشيء كون هي : الداللة ":الداللة بشأن ياجلرجان الشريف يقول   

                                                           

 .04ـ  سبأ،آية ( 1)

 .897، ص ( مادة دل )الراغب األصبهاني، املفردات يف غريب القرآن ،  ـ ( 2)

 .04ـ سبأ،آية ( 3)
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( 1) ."املدلول هو والثاني  الدال، هو األول والشيء آخر، بشيء
   

 أكان سواء ،ةالدالل حدوث بشروط شاملة إحاطة حييط جنده التعريف هذا يف اجيًد تأملنا ما إذا   

 من يوجل واضح وذلك .سواء كله ذلك يف فهي  العقلية، اللةبالد أم ،اللفظية بالداللة يتعلق ذلك

 يف وهو الدال، هو املذكورههنا فالشيء ، /الشيء كون/   :هقول يف (شيء) ظلف استخدامه خالل

 إشارات أو أصوات) بديلة عالمات الختاذها نساناإل إليها يلجأ اليت املمكنة األشياء من شيء تصوره

 من يلزم / قوله يف التعريف يف املذكور الثاني الشيء عن تنوب (.دالة أشياء أو أشكال أو رموز أو

 شيء العالمة أنَّ حبكم ، الذهن يف القائم املدلول هو اآلخر الشيء فهذا ، / آخر بشيء العلم به العلم

 .له بديال بوصفه خرآ اشيًئ يستدعي حمسوس

 ثان، معلوم هو حيث من املدلول و ل،أو معلوم هو حيث من الدال بني  قائم تالزم ،إذن، فهناك   

  .راآلخ إىل أحدهما من نتقالواال ،واملدلول،الدال بني التالزمية العالقة إلدراك ضروري شرط فالعلم

 اجلرجاني الشريف ذلك عن عرب وقد ،آخر شيء من شيء فهم هي إذن، الداللة، حقيقة     

 األول فهم إذا حيث ،رآخ شيء بإزاء شيء جعل هي " :بقوله الداللة عن حديثه سياق يف (هـ816)

    (2) ." الثاني فهم

 واملدلول، الدال بني القائمة الصلة حقيقة إىل تقودنا للداللة، اجلرجاني تصور يف عجلى نظرة إنَّ   

 بالضرورة يستلزم الدال جيعل تالزمي عقد هو اجلعل أصل ألنَّ إال ذلك كان وما اقتضائية، صلة فهي

 . الدالة العالمات من معني لنمط الفعلي االستعمال عرف يف به واقرتن  له وضع الذي املدلول وجود

 هو حيث من ،باملدلول حسي متصور هو حيث من الدال اقرتان عنة ناجت ،حينئذ ،الداللة أضحت   

 اذهًن الوجود هي" :(هـ111) الشكور عبد ابن يقول كما ، ةالدالل فإنَّ مثة ومن . عقلي متصور

 الواقع يف تتحقق ال اليت الذهن يف املاثلة واألفكار ،واملفاهيم ،التصورات فهي  (3)."الدال  يطبتوس

 .حاضرة حسية وسيلة هو حيث من الدال وهو ،وسيط باختاذ إال احلسي

                                                           

 .45الشريف اجلرجاني ، التعريفات ، ص ـ ( 1)

 .371رح الشمسية ، ص اجلرجاني، علي بن حممد ، حاشية على ش ـ ( 2)

 . 932/ 3األنصاري عبد العلي حممد بن نظام الدين ، فواتح الرمحوت ، بهامش املستصفى   للغزالي  ـ ( 3)
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 أو ،ذهاناأل يف املوجود أنَّ إىل  -بشأنه حنن  الذي السبيل هذا يف - اآلن من نشري أْن لنا جيوز     

 من متضايفان إنهما إذ، اقتضائية مالزمة ،للسانا صوغ أو ،األلفاظ يف املوجود يالزم قل،الع صوغ

 ،سواه دون له املعادل بوصفه اآلخر وجود بالضرورة يقتضي أحدهما فأضحى الذهنية، الصلة حيث

 هلا،مؤ بوصفه معينة لعالمة املتلقي على املادية، نوعيته كانت مهما ا،معيًن داال احلس أورد فكلما

 ،املدلول ذلك إزاء الدال هذا بوضع العلم مبوجب وذلك .املناسب املدلول باستدعاء معناها إىل التفت

 ،له املادي احلامل أو ،السمعية صورته حضور استلزم ،ما مدلول ما شخص ذهن يف حضر وإذا

 .واحد إليه املنسوب احلالتني كلتا ففي  .االستعمال عرف يف املعروف

 ليست ،ةلسانيلا العالمة أنَّ إىل  - اجًد مبكرة فرتة يف - األقدمون العرب رسونالدا تنبه لقد

 من مفتوح فضاء العالمة بل رتيب، اطراد يف يالزمه يظل فقط واحد ومدلول دال بني اثنائًي ااقرتاًن

 ويتحول لة،الدال فتتوسع ا،ملحوًظ اإجياًب دَُّرُي وال ُرَكْنُي ال ما يوجب قد السياق  ألنَّ الدالالت؛

 إىل الوصول األحيان من كثري يف نستطيع وال .وهكذا أخرى داللة إىل حتيل ثانية عالمة إىل املدلول

 .مساعدة قرائن وبوجود بالتأويل، إال الثالثة أو ثانيةال الداللة

   :تصنيف العالمات من حيث اإلجراء - 8

دى الدارسني األقدمني، إىل إدراك حقيقة ، يف اجملال اإلجرائي للعالمة للقد أفضى التأمل الواعي  

ميكن ة  لسانيلاالتفريعات احملتملة للعالمات  ، فتحقق لديهم أنَّوتفريعها الداللية لسانيلاتصنيف العالمات 

 :ةاآلتيينظر إليها من خالل اجملاالت  أْن

 . ولقة النسبية بني الدال واملدلمن حيث العال ـ 7

 .ةللعالم من حيث الطابع االجتماعي  ـ 0

 .دالمن حيث نوعية ال ـ 3

 .من حيث العالقات اإلدراكية بني الدال واملدلول ـ 1

 . الدالالت احملتملةالذهن بني انتقالمن حيث   ـ 1

 .وإيضاح آراء األقدمني بشأنها ،لتعميقها، ومقاربتها عن كثب ،يعات لتدارسهاا هذه التفرنورد ههنا جمدًد   

 :ة النسبية بين الدال والمدلولالعالقمن حيث : التصنيف األول 
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 تبيَّن، الثنائي بني الدال واملدلول القرتانملا نظر الباحثون العرب القدامى إىل حقيقة فعل الداللة الناتج من ا   

 : اآلتيةصنف التصنيفات ُت ميكن هلا أْنة لسانيلاالعالمات  هلم أنَّ

 . املتواطئـة (األلفاظ) العالمات -أ   

 .املتزايلـة( األلفاظ)  لعالماتا -ب   

 . املرتادفـة ( األلفاظ) العالمات ج ـ  

 .املشرتكة (األلفاظ)  العالمات د ـ  

العالمات املتواطئة  ـ 1
تضمن يف ذاته جمموعة ي، ات اليت تدل على مفهوم عام وشاملهي تلك العالم :(1)

/حيوان/ لفظ : ى ذلك مثال عل. واملدلوالت اجلزئية اليت تندرج ضمنه من املفاهيم
(2)

الذي هو عالمة  

، ، وعلى الفرسنسانيطلق على اإل ه ميكن له أْن؛ ألنَّ، وهو الكائن احليعلى مفهوم عامتدل  ةلساني

ان املتواطئة فهي اليت تدل على أعي أما:" بشأن هذا النوع من العالمات  الغزالييقول  .باعتبار الداللة العامة 

 نسان، وداللة اسم احليوان على اإلعلى زيد وعمرو نسان، كداللة اسم اإلاك بينهمتعددة مبعنى واحد مشرت

( 3)."ها متشاركة يف معنى احليوانية ، ألنَّوالفرس والطري
 

 

 فهي ، س هلا نسبة مع عالمات أخرىهي تلك العالمات املنفردة اليت لي :(املتباينة) العالمات املتزايلة  ـ 2

، ، والذهب، والثيابالنسب كالفرساملتباينة اليت ليس بينها  شيء من هذه  مساء األ"  : الغزالي كما يرى

( 4)." خمتلفة باحلد واحلقيقة معانيفإنها ألفاظ خمتلفة تدل على 
  

                                                           

 :كانطباق اسم النوع على أفراده يقول ،ما صدق على شيء أو أكثر مبعنى واحد (Univoque)  ئاملتواطـ   (1)

 .التعريفات." صول معناه وصدقه على أفراده الذهنية واخلارجية على السوية هو الكلي الذي يكون ح ئاملتواط" اجلرجاني 

 .ينظر اجلرجاني،  التعريفات .  هو اجلسم النامي احلساس املتحرك باإلرادة : احليوان ـ   (2)

 .17ص ،الغزالي ، معيار العلم ـ   (3)

 .20املرجع نفسه ، ص ـ    (4)
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كما يقول  ول مشرتك فهيهي تلك العالمات اليت تتقاطع فيما بينها يف مدل :العالمات املرتادفة ـ 3

مى املس فإنَّ. لدالة على معنى يتدرج حتت حد واحد كاخلمر،  والراح ، والعقارة ااألمساء املختلف" :الغزالي

 ."، واألسامي مرتادفة عليهاملائع املسكر املعتصر من العنب ، وهوه حد واحدبهذه جيمع
(1 )

 

 -احد وختتلف من حيث املدلول فهي هي تلك العالمات اليت تشرتك يف دال و :العالمات املشرتكة ـ 4

كالعني ، ا ا متساوًياللفظ الذي يطلق على موجودات خمتلفة باحلد واحلقيقة إطالًق"  - الغزالي كما يقول

."، وهذه خمتلفة احلدود واحلقائقصرة ، وينبوع املاء ، وقرص الشمستطلق على العني البا
(2 )

 

                                                                                                                                                                                                                                     :لنا ما يلي يتبنيفإذا جنحنا إىل األشكال لتوضيح ما حنن بسبيله   

 7عالمة جزئية                                                                                                                     

  0عالمة جزئية                                       (                 مدلول عام   دال        )العالمات املتواطئة 

 1عالمة جزئية                                                                                                                         

 

 7ــمدلول  7دال                                                                                                       

 0ــ مدلول 0دال                                                                        العالمات املتزايلة      

 مدلولـــ  1دال                                                                                                       

 3دال                                                                                                    

                           8دال                                 مدلولالعالمات املرتادفة                                

 1دال                                                                                                    

 

                                                           

 .20، ص الغزالي ، معيار العلم  ـ   (1)

 .17، ص  املرجع نفسه ـ ( 2)
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 7مدلول                                                                                                                        

 

 0مدلول                                          دال                                             العالمات املشرتكة   

 1مدلول                                                                                                                       

  .من حيث الطابع االجتماعي للعالمة: التصنيف الثاني 

 

 ، أنَّالعلمية، ونزعاتهم الفلسفية واملذهبية ن على اختالف اهتماماتهملقد أدرك العلماء العرب األقدمو   

ولذلك فهم منذ البدء أقروا بالطابع . للتصنيف إىل أنواع وفروع خمتلفة قابلة يف ذاتها ةلسانيلاالعالمة 

االجتماعي للعالمة من حيث هي عقد بني فئة بشرية معينة هلا خصوصيات ثقافية واجتماعية وحضارية 

لتحقيق  التواصل  نسانه اإلعالعالمة بديل حسي حضوري اصطن بني هلم أنَّ، فبعد تأمل عميق تمتجانسة

، لكن هذا البديل خيتلف عن املوجودات اليت تشكل ة للمشاركة يف احلياة االجتماعيةمن حيث هو ضرور

ول م من العلم باألا يتكون من شيئني متالزمني يلزا ثنائًيكياًن، بوصفه نساناحمليط الطبيعي واالجتماعي لإل

،  غري أن هذه لصلة القائمة بينهما هي االصطالح، واالعلم بالثاني، ينعت األول بالدال، والثاني باملدلول

 .اق كلما اقتضى عرف االستعمال ذلك، بل هي قابلة لالخرتصلة ليست مباكثة يف سكونية دائمةال

لة ختضع للتواضع االجتماعي بديمن حيث هي وسائط ة لسانيلاالعالمات  من هذا التصور حلقيقة اانطالًقو   

 :هناك ثالثة أصناف من العالمات ، تنبه الدارسون ااألقدمون إىل أنَّوعرفه

 .عالمات وضعية أ ـ

 .ةعالمات عرفي ب ـ

 .ةعالمات شرعي ج ـ

هي تلك العالمات اليت تواضع عليها اجملتمع اللغوي لتحقيق العملية التواصلية ،  :الوضعية العالمات 1

استخدمها فهي من مثة بالضرورة عالمات بني أفراد جمموعة بشرية معينة  واملتداولة ،مات الشائعةوهي العال

 .، حبكم االستعمال الفعلي للكالماإلنسان
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العالمات العرفية ـ 2
(1)

هي تلك العالمات اليت حتولت من داللتها الوضعية إىل داللة أخرى يف عرف من  :

االسم العريف ما نقل عن بابه بعرف االستعمال حنو قولنا " (:هـ122) هالل العسكري أبو يقول .يستخدمها

وكذلك الغائط،  كان  .ا جلميعه، وكان يف األصل امًسا لبعض ما يدبه صار يف العرف امًسدابة ، وذلك أنَّ

."ا للمطمئن من األرض،  ثم صار يف العرف امسا لقضاء احلاجة حتى ليس يعقل عند االطالق سواهامًس
(2)

 

 . ـ هي عالمة منقولة عن داللتها اليت وجدت من أجلها  أبي هالليف نظر  العالمة العرفية ـف

أن يوضع : ا باعتبارين؛ أحدهماعرفًي م يسمىاالس:" أكثر بقوله (هـ121)الغزاليوقد وضح ذلك     

اسم  كاختصاص، هل اللغة ذلك االسم ببعض مسمياتهاالسم ملعنى عام ثم خيصص عرف االستعمال من أ

، مع أن اسم املتكلم بالعامل بعلم الكالم، مع أن الوضع لكل ما يدب ، واختصاص الدابة بذوات األربع

كل قائل ومتلفظ متكلم ، وكاختصاص اسم الفقيه واملتعلم ببعض العلماء وبعض املتعلمني ، مع أن 

چ  چ   : تعاىلالوضع عام قال  ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  

چ     چ   چڇ  چ  
  (3)

ڇ  چ     ڇ   ڇ   ڇ    چ     چچ  
(4 )

 :وقال عز وجل

ىئ   چ مئ   حئ    ی    جئ      ی    چی  
(5)

ا يف غري ما وضع  االسم شائًعيصري أن:  االعتبار الثاني. 

ا واجملاز معروًف، ا فصار أصل الوضع منسًي)...( ، بل فيما هو جماز فيه كالغائط للمطمئن من األرض له أواًل

 (6)."فاألسامي اللغوية إما وضعية ، وإما عرفية ، فهم بعرف االستعمال ، وذلك بالوضع األول ا إىل السابًق

 :تسمى عرفية بسبيلني  ة  لسانيلاالعالمات  ، أنَّيف هذا املقام الغزالييالحظ ، إذن، مما أورده    

                                                           

ا لكنه أسرع إىل الفهم، وهو حجة أيًض،ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع بالقبول : العرفـ   (1)

 .(العرف)اجلرجاني التعريفات . وعادوا إليه مرة بعد أخرى ،ما استمر الناس عليه على حكم املعقول  :وكذا العادة وهي

 .62ا ، صأبو هالل العسكري ، املرجع املذكور سابًقـ   (2)

 . 20آية ، البقرة ـ   (3)

 . 1، 3اآليتـان  ، الرمحن ـ( 4)

 . 11آيـة ،  النساءـ   (5)

 .235ـ  236/ 0الغزالي، املستصفى من علم األصول ، ـ   (6)
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رف ا ع، ثم خيصصهتدل حسب أصل الوضع على مدلول عامالعالمة  التخصيص؛ أي أنَّ :أحدهما

 .ةلسانيلا، فيشتهر به لدى املستخدمني لنمط معني من العالمات االستعمال يف جزء ذلك املدلول

 . ا يف غري ما وضع له عن طريق اجملاز ؛ أي يصري االسم شائًع االتساع: واآلخر

ة اليت العربي،  بالكلمات الشرعي لسانيلاتتعلق العالمة الشرعية يف االستعمال  :العالمة الشرعية  ـ 3

انقلبت بعد اإلسالم ، ثم وأحداث مألوفة يف البيئة العربيةكانت قبل اإلسالم دالة حبكم الوضع على أشياء 

، وهي وإن استعملت فيها ال ، فأصبحت داللتها األصلية منسية أمور شرعية،  خمصوصةللداللة على 

 . ول إليها أصاًلا والداللة املنقيكون ذلك إال عن طريق اجملاز ، فأصبح األصل جماًز

، فيسمى به فعل أو الشرعي ما نقل عن أصله يف اللغة االسم إنَّ" (:هـ122)أبو هالل العسكري يقول   

وما يقرب من ، واإلسالم، انوالكفر  واإلمي ،والصوم ،والزكاة ،الصالة: ، حنو كم حدث يف الشرعح

، وكثر الشرع على أشياء أخرى ثم جرت يف أمساء جتري قبل الشرع على أشياء، وكانت هذه.  ذلك

  (1)."اوصار استعماهلا على األصل جماًزاستعماهلا حتى صارت حقيقة فيها 

 :العربي هي ثالثة أنواع لسانيلا النسقحبكم طابعها االجتماعي يف  ةلسانيلاالعالمات  خنلص إىل أنَّ   

ب الوضع واالصطالح ، وهي من مثة حبس لسانيلا النسقن هي العالمات اليت تكوِّ :العالمات الوضعية ـ 1

 .الفعلي للخطاب اإلجنازالعالمات الشائعة والطاغية يف 

أخرى،  وهي تلك العالمات اليت انتقلت حبكم االستعمال العريف لتدل على حقائق :العالمات العرفية ـ 2

 :فأضحت داللتها منسية، ويتم ذلك بسبيلني

صص العرف االجتماعي م عام حسب أصل الوضع،  ثم خيعلى مفهو دالةتكون العالمة   :صأ ـ التخصي

 .ذلك املفهوم

العالمة من داللتها األصلية إىل داللة جمازية ، فتشيع فيها  انتقالويكون ذلك عن طريق  : اعب ـ االتس

 .حبكم االستعمال العريف ، وتصري داللتها الوضعية منسية 

                                                           

 .19ا ، ص أبو هالل العسكري ، املرجع املذكور سابًقـ   (1)
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، فانتقلت حداث واحلقائق اليت أوجبها الشرعال واألتتعلق هذه العالمات باألفع :العالمات الشرعية ـ 3

 . خرى طارئة ، وهي الداللة الشرعيةهذه العالمات من داللتها اليت وجدت من أجلها إىل أ

ة  لساني،  بوصفه عالمة /كفر/ل املعجمي ثية من العالمات باملدخة الثالمنثل هلذه املتوالي كن لنا أْنومي    

 :بدى يف ثالث عالمات نوعيةتت قابلة يف ذاتها ألنَّ

ابن فارس يقول .  والتغطية يدل على السرت /كفر/ املدخل املعجمي  فإنَّ :الداللة الوضعيةحسب  أ ـ

نى واحد، وهو السرت والتغطية، يقال ملن غطى الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على مع" (:هـ361)

( 1)."سالحه، واملكفر الرجل املتغطي بقد كفر درعه: درعه بثوب
  

ابن يقول . يدل على زراعة األرض وفالحتها /كفر/ املدخل املعجمي  فإنَّ :الداللة العرفيةحسب  ب ـ 

(2)." برتاب األرض بَّه يغطي احَل، ألنَّللزارع كافر :ويقال"  :فارس 
    :  تعاىلوالدليل على ذلك قوله  

ڇ چ ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ   چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ    (3)  چڍڃ   

، تعاىليدل على جحود وحدانية اهلل سبحانه و /كفر/ املدخل املعجمي  فإنَّ :الداللة الشرعيةحسب  ـج 

، كفران النعمة وجحودها ، وكذلكه تغطية احلقألنَّ"  :ابن فارسكما يقول  ومسي بذلك  ،فهو ضد آمن

."وسرتها 
(4)

ې  چ  : تعاىلا يف قوله وهذا املدلول األخري نلفيه واضًح  ې   ائ         ې   ى   ى    ې  

ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ەئ    ( 5) چائ  

، الوضعية )العالمات النوعية  ، أنَّواحدةة لسانيالداللي لعالمة  نتقاليظهر لنا من خالل هذا التعقب لال    

احلدود   ، غري أنَّهي حقيقة ال ميارى فيها  وال ترد، فالعربي لسانيلا النسقثابتة يف ( والشرعية  ،لعرفيةوا

                                                           

 .(كفر)م مقاييس اللغة جفارس معابن ـ   (1)

 .(كفر) املرجع نفسه ،ـ   (2)

 .31احلديد، آية  ـ ( 3)

 .(كفر)ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة  ـ   (4)

 . 050ـ البقرة ، آية (  5)
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، فتظل  الصلة ما دعت الضرورة السياقية إىل ذلك، فهي قابلة لالخرتاق كلوهلا الداللية مرنةبني حق

 .لداللية قائمة بني هذه العالماتا

عية يف السياق الديين وقد خيتلف التفاوت يف استخدامها من سياق إىل آخر ، ومن مثة تظل العالمات الشر 

 . إذا توافرت قرينة تصرفها إىل داللة أخرى ، فاألولوية للداللة الشرعية إالهي السائدة

ه إذا وقع عن اهلل وعند الفقهاء أنَّ:" بقوله ( هـ122)أبو هالل العسكري  وقد كان أشار إىل هذا األمر    

الواجب محله على ما ، فد وقع يف اللغة لشيء، واستعمل يف العرف لغريه، ووضع يف الشرع آلخرخطاب ق

 .فما استعمل فيه بالعرف أوىل بذلك، وهو األصل وضع له يف اللغة قد انتقل عنه ما ألنَّ ؛ ع يف الشرعوض

لفظ ال ، كما أنَّأوىل ، وجب محله على العرف ألنهيف العرف لشيء ويف اللغة خبالفه وإذا كان اخلطاب

 (1)."الشرعي حيمله على ما عدل عنه

 :درجات  لسانيلاواالجتماعي  و اق الديينالعالمات يف السي ل أنَّقد يصل إىل أفهامنا من هذا القو   

، إىل العالمة العرفية أو الوضعية ، فال ينصرف الذهن(يف السياق الديين ) مة الشرعية للعال :الدرجة األوىل

 . فالداللة الشرعية أوىل يف هذا املقام 

واالجتماعي،فالعالمة العرفية م يف السياق الثقايف للعالمة العرفية أثناء األداء الفعلي للكال :ثانيةالدرجة ال

 .ألن الداللة األصلية صارت منسية بعرف االستعمال  ؛هي أوىل من العالمة الوضعية  يف هذا املقام 

يف هذه احلالة ينصرف الذهن مباشرة ، العادي لسانيلا، وذلك يف السياق الوضعيةللعالمة : الدرجة الثالثة

 .جلها ودون سواها إىل الداللة الوضعية اليت وجد اللفظ من أ

  :دالمن حيث نوعيـة الـ: يف الثالث التصن 

العالمات  وسائط  ، أنَّا، وبوعي علمي عميقملا تأمل أسالفنا العالمات الدالة يف هذا الكون أدركوا جيًد   

ف جعلهم هذا الوعي ينصرفون إىل تصني. بكفايته العقلية نسان، تتنوع بتنوع الدالالت اليت يدركها اإلدالة

 . اا دقيًقالدالالت،  وضبط جماهلا اإلدراكي ضبًط

                                                           

 .11ا ، ص أبو هالل العسكري ، املرجع املذكور سابًقـ   (1)
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، وحصر جماهلا ا بتصنيف العالمات من حيث طبيعة الدالا شديًدا إيالًعمن الذين أولعوكان اجلاحظ و    

انفرد عمن سواه برؤية عميقة حلقائق الوسائط الدالة يف احمليط الطبيعي  إذ ،كما هي موجودة يف هذا الكون

 .نسانواالجتماعي لإل

ينفرد بكثري  اجلاحظ األدبية،  يدرك بال ريب أنَّ اجلاحظا بالرصيد املعريف ملدونة أقل الناس إملاًم ولذلك فإنَّ   

، والرؤية ه امناز من غريه بالوعي العميق، إذ إنَّيف احلضارة العربية اإلسالميةمن التجليات الفكرية الرائدة 

 .خباصةة لسانيلا، والقضايا لفكرية واألدبية بعامةالقضايا ا العلمية النافذة حني تناوله

 توصل  وبوعي علمي عميق، إطارها العقلي واإلبالغي الشامل قارب الدالالت يفياجلاحظ انربى  عندما  

، عي واالجتماعي واحلضاري بشكل عاما تقتضيه فاعلية العالمة يف حميطها الطبيإىل تصنيف الدالالت تصنيًف

ال  مخسة أشياءمن لفظ  وغري لفظ  عانياملمجيع أصناف الدالالت على :" هذا السبيلحيث نلفيه يقول يف 

؛ والنصبة هي ثم احلال اليت تسمى نصبة، ، ثم العقد، ثم اخلطاإلشارة، ثم تنقص وال تزيد ، أوهلا اللفظ

(1)."لة  اليت تقوم مقام تلك األصناف احلال الدا
 

 :ورها اجلاحظ حسب ترتيبها يف النصالعالمات كما تص ا تلكنعيد جمدًد ا بنا أْنيكون حرًي   

، واليت ع اللغوياالصطالحية املتواضع عليها بني أفراد اجملتمة لسانيلايعنى به اجلاحظ العالمة  :اللفظ ـ 1

 .(وم الذهين الذي وضع الدال بإزائهاملفه)دلول م، و(الصورة السمعية ) تتكون من دال 

حبكم طبيعتها التواصلية ؛ فهي عالمات مرئية كات واإلمياءات الدالةمجيع احلر هي : اإلشارة ـ 2

ها ال ختضع للتقطيع املزدوج الذي هو خاصية من ، إذ إنَّها عالمات من نوع خاص، بيد أنَّاحلضورية

واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الرتمجان  اإلشارة" :اجلاحظ يقول . ةلسانيلاخصائص العالمة 

بالطرف واحلاجب، وغري  اإلشارة، ويف )...(وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغين عن اخلط هي عنه، 

، وخيفونها من اجلليس  يف أمور يسرتها بعض الناس من بعض، ومعونة حاضرة ذلك من اجلوارح مرفق كبري

(2)."مل يتفاهم الناس معنى خاص اخلاص  اإلشارةوغري اجلليس ، ولوال 
 

                                                           

 .0/25التبيني، واجلاحظ ، البيان ـ   (1)

 .0/22،  رجع نفسه امل ـ ( 2)
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داللته حمدودة يف عقد  غري أنَّ، البيان، فهو وسيلة من وسائل اللفظ واخلط دونو احلساب وه :ـ العقــد 3

.احلساب باألصابع
. ة مباشرة يف إيصال املعنىيف كونه ذا دالل اإلشارةالعقد كاللفظ و ويرى اجلاحظ أنَّ (1)

 اد مبعنى احلساب يفرفة العب، ولوال معكثرية ومنافع جليلة معانيواحلساب يشمل على :"ول اجلاحظ يق

 ،اللفظ وفساد اخلط  واجلهل بالعقدويف عدم  ،ةاآلخرالدنيا ملا فهموا عن اهلل عز وجل معنى احلساب يف 

."نسًقاو ا ومصلحة ما جعله اهلل عز وجل لنا قواًم واختالل كل ،وفقدان مجهور املنافع ،لنعمفساد جل ا
(2)

 

اخلط  ـ 4
(3)

وقد يتبدى ، كانوامل الزمان، وفاعليته عنده تتعدى اجلاحظعند  الرابعةية البيانوهو الداللة  :

، وهو لم مطلق يف الشاهد والغائب، والقمقصور على القريب احلاضر للساناف"  :ا من قولهذلك واضًح

."لغابر احلائن مثله للقائم الراهنل
(1)

 

                                                           

هو نظام بديل من العالمات العرفية اليت هلا القدرة على أن تنوب عن النظام اللساني يف كثري من املواقف والسياقات ـ   (1)

ميكن لنا ، حينئذ، أن نوجز بعض . والبيع السري الذي يتعذر التصريح به ألسباب خمتلفة،اليت تقتضيها عملية املساومة 

 :ظام التواصلي فيما يلياع هذا النأنو

، فتصبح ني أفراد اجملتمعمت االصطالح عليها ب، ص آخر، ويقوم بإحداث حركة معينةقد يضع شخص ما يده يف يد شخ ـ

هذه احلركة املتواضع عليها عالمة قائمة بذاتها ، وحتمل داللة معينة تنوب عن التلفظ خبطاب كامل من أجل سرت ما اتفق 

 . عليه من سعر وغريه 

ا تنطوي عقدتاها ، فتصبح هذه ا حمكًمإذا وضع شخص ما طرف السبابة اليمنى يف أصل يد شخص آخر، وضمها ضًمفـ 

 .احلركة عالمة دالة على عقد التسعني 

قد تصبح هذه العملية عالمة دالة على ،  ا كاإلبرة مثاًلا لطيًفـ فإذا ضم بطرف اإلبهام طرف السبابة ، كالذي ميسك شيًئ

 .الثني عقد الث

دل على عقد ، وضع طرف ظفر اإلبهام بني عقدتي السبابة ، ولوى طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد  إذاـ ف

، 0821، ماي 46ينظر إسحاق موسى احلسيين ، اللغة الصامتة ، جملة جممع اللغة العربية القاهرة ج .  السبعني وهكذا

 .34ـ  32ص 

 .7/12التبيني ، اجلاحظ ، البيان وـ  2

، التحولي للحضارة اإلنسانية ا يف املسارا رحًب، إذ إنه حيتل حيًزمن أهم األنظمة املرئية البديلة يعد اخلط أو نظام الكتابةـ   3

أن اإلنسان مضطر إىل إعالم الغائبني بتدوين ما مت علمه، فجنح ،حينئذ،  إىل نظام الكتابة  واحملوج إىل هذا النظام هو

، وكان ذلك بتصوير األشياء املوجودة يف األعيان كما هي يف الواقع حلة معينة من بدء الرسم والتدوينرية يف مرالتصوي

ا الفين ا؛  فالصورة ببعدها أو فنًيا مجالًيا حلقيقتها كما يرمسها حسه دون أن يضفي عليها لوًنا عاكًساحلسي تصويًر
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إعمال العقل والتأمل فيها ، ، وداللتها قائمة على يئة دالة على نفسها من غري وسيلةوهي ه :النصبة ـ 5

، ويف كل ، وذلك ظاهر يف خلق السموات واألرضواملشرية بغري اليدلفظ ، احلال الناطقة بغري ال" فهي إذن

كالداللة ، فالداللة اليت يف املوات اجلامد صامت و ناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص

."ة الداللة ، والعجماء معربة من جهة الربهان ، فالصامت ناطق من جهاليت يف احليوان الناطق
(2)

 

يدل على إدراك واع  ،نساناحملتملة يف حميط اإلة لسانيلاللعالمات  ظحاجلاهذا التصنيف الذي اعتمده     

 البيان، وحصول املعرفة وللتعبري عما يف ضمريه من جهة نسانباجملال الداللي للوسائط اليت يسستخدمها اإل

 .ء عن نفسها من جهة أخرى بإنباء األشيا

 :ات اإلدراكية بين الدال والمدلولمن حيث العالق: التصنيف الرابع

لقد أفضى التأمل بالعلماء العرب األقدمني إىل االهتداء إىل تصنيف العالمات بناء على العالقة   
(3)

 

لقي بوصفه مفسر العالمة تهذه العالقة كما يدركها ذهن امل ، باعتبار أنَّاإلدراكية بني الدال واملدلول

ة عن ؛  فهذه الصلة قد تكون جعليالصلة القائمة بني طريف العالمة لطبيعة ، هي مركز استقطابومؤهلا

، وقد تكون زمية عن طريق صلة العلة باملعلول، وقد تكون سببية طبيعية، وقد تكون تالطريق املواضعة

 . علية حدثية حضورية يف هيئة حاليةف

، وطبيعية،سالفنا تقسيم العالمات إىل وضعية  وعقلية ى أل، تأتَّهذه العالقات اإلدراكية من اانطالًق   

 .وفعلية

                                                                                                                                                                                       

، فتصبح الكتابة التصويرية هو األثر املتوخى من هذه العمليةأو تنوب عنه  ، بل الشيء الذي متثلهواجلمالي ليست هي الغاية

 .يف جمال السيميائيات اكما تصورها بريس الحًق يقونيةألا من العالمات اا بدائًينوًع

 (ُمُقالرُّ)إلجرائي هلذا النوع من العالمات، فأصبحت ألواح الطني اتوسيع اجملال  ىوقد اخرتع اإلنسان وسائل تسعفه عل  

تشكل مادة الكتابة عرب احلقب الزمنية املختلفة اليت عرفتها الكتابة املسمارية ، وهي الكتابة اليت استمر حضورها ومالزمتها 

ا يطبع على الرقم وهي طرية ا تواصلًي، فكانت العالمات املسمارية تشكل نسًقنسان حتى عام مخسني بعد امليالدلوجود اإل

دار احلوار .ينظرهبـو أمحد األجبديــة نشـأة الكتابة  .ويشتد صلبها لكي حتفظ ويصعب تهشيمها  تعرض على النار حتى جتف

 .24ص  .0824الالذقية 

 .0/20اجلاحظ ، البيان والتبييـن ، ـ   (1)

 .0/20، املرجع نفسهـ   (2)

 .بسببه  ءهي شي: العالقة ـ   (3)
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هي تلك العالمات اليت تواضع عليها أفراد اجملتمع اللغوي لتحقيق عملية التواصل  :العالمة الوضعية ـ 1

. درك الثانيول ُأدرك األ، متى ُأالح ، وهي جعل شيء بإزاء شيء آخرعن طريق املواضعة واالصط

 :عالمة البد من توافر أربعة أشياءوالصطناع هذه ال

 .وهو نوع من الكليات املسموعة  :اللفظ  ـ 1

 .هي جعل اللفظ بإزائالذ :املعنى ـ 2

 .ععارضة بينهما هي الوضتكون  :أوىل إضافة ـ 3

ه إنَّ:ذا نسبت إىل اللفظ قيل ، وهي الداللة، فإعارضة بعد عروض اإلضافة األوىل تكون  :ثانيةإضافة  ـ 4

ه مدلول إنَّ: إىل املعنى قيل ، وإذا نسبتهم منه العامل بالوضع عند إطالقهدال على معنى كون اللفظ يف

.، فأمكن تعريفهما بأيهما كان فكال املعنيني الزم هلذه اإلضافة. ا عن إطالقهاللفظ مبعنى كونه متفهًم
(1)  

املفهوم داللة األثر على املؤثر، كداللة الدخان على النار، والسحاب على  يقصد بهذا :العالمة العقلية ـ 2

، عالقة ذاتية بني الدال واملدلول جيد العقل ؛ أي أْناللة يف عالقة العلية، أو السببيةفتنحصر هذه الد. املطر

 .يف الفكر السيميائي املعاصر( Indice)تقابل مفهوم القرينة  إذ ذاكفهي 

منه  هي داللة جيد العقل بني الدال واملدلول عالقة ذاتية ينقل ألجلها" ـالتهانوي يف نظر  قلية ـالداللة الع   

، كاستلزام النار الدخان للنار أو العكس، كاستلزام الذاتية ، استلزام املعلول للعلة، واملطلوب بالعالقة إليه

 ."ارة ، كاستلزام الدخان للحرأو استلزام أحد املعلولني لآلخر للحرارة
(2)

 

 ،يقصد بالطبيعة مفهوم  الطبع :العالمة الطبيعية ـ 3
(3)

ناجتة عن العالمة ال :فاملراد بالعالمة الطبيعية 

، فكل العالمات ، أم طبيعة مصدر الداللة احلاصلةسواء أكانت طبيعة املتكلم، إحداث طبيعة من الطبائع

 ،نفعاالتلالالصيحات املصاحبة ، وكذلك الصنفاليت تعكس أصوات الطبيعة تندرج ضمن هذا 

(4).والتبدالت الفيزيولوجية كتغري مالمح الوجه بتبدل لونه من حالة إىل أخرى 
  

                                                           

 .32األسرار،  ص ، التحتاني قطب الدين الرازي ،  لوامعينظرـ   (1)

 .422ا  ، ص التهانوي ، املرجع املذكور سابًقـ   (2)

 (. طبع)اجلرجاني ، التعريفات . وقيل الطبع اجلبلة اليت خلق اإلنسان عليها،ما يقع على اإلنسان بغري إرادة : الطبع ـ   (3)

 .وما بعدها  02ينظر عادل فاخوري علم الداللة عند العرب ، ص ـ   (4)
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قة هي داللة جيد العقل بني الدال واملدلول عال:" بشأن الداللة الطبيعية  ( هـ7731)التهانوي يقول    

، وسواء أكانت طبيعة ئعة إحداث طبيعة من الطبا، واملراد من العالقة الطبيعيطبيعية ينتقل ألجلها منه إليه

على ( أح أح )دلول كداللة ، عروض الدال عند عروض املغريهما طبيعة م، أطبيعة املعنى مالالفظ أ

الطبيعة تنبعث  ، فإنَّا، وصوت العصفور عند القبض عليهوأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعًض، السعال

."الدال واملدلول هو الطبع ، فالرابطة بني عانياملك بإحداث تلك الدوال عند عروض تل
(1)

 

وقد يكفينا مؤونة ذكر هذه اآلراء ني إىل توضيح هذه الداللة أكثر، جهد عصبة من الدارس انصرفوقد    

السيالكوتي كلها 
(2)

، نسانالطبع والطباع يف اللغة السجية اليت جبل عليها اإل"  الذي يرى أنَّ (هـ7291)

أريد  قة، فإْنوعلى احلقي .ال م، سواء كان للشعور أختصة بالشيءملح يطلق على مبدأ اآلثار ااالصطالويف 

، تقتضي التلفظ به عند عروض املعنىصورته النوعية أو نفسه  فإنَّ ،طبع الالفظ، فاملقصود به املعنى األول

ريد طبع السامع فاملراد به مبدأ أ ، وإْنأي مدلوله، فاملطلوب به املعنى الثاني ؛أريد طبع معنى اللفظ وإْن

( 3)."الناطقة أو العقل النفساإلدراك يف 
 

ال يصدر عن ( أخ)تلفظ "  ، فريى أنَّداللة العقلية والداللة الطبيعيةإىل امليز بني ال السيالكوتيثم جنح   

ارضة ال تصدر عن احلاالت الع عند دعاء بعضها لبعض احليوانات، وكذا األصوات الصادرة عن الوجع

تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة  ه جيوز أْن، خبالف ماعدا اللفظ فإنَّهلا، بل إمنا تصدر عن طبيعتها

ا لنفس تلك تكون آثاًر ، وجيوز أْناملخصوص فتكون الداللة الطبيعية انية واملزاجالنفسطة الكيفيات سابو

بني الفرق بني العقلية وبهذا يت. فتكون عقليةمدخل يف تلك الداللة يكون للطبيعة  ، فالالكيفيات واملزاج

                                                           

 .111، ص  املذكور سابًقالتهانوي ، املرجع اـ   (1)

كان رئيس العلماء  ،مدينة يف باكستان Sialkotهو عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي نسبة إىل سيالكوت ـ   (2)

 :عند سلطان اهلند شهاب الدين جهان ، له 

 .ـ احلاشية على تفسري البيضاوي  

 .ـ حاشية على شرح العقائد النسفية  

 .حاشية على اجلرجاني يف املنطق ـ  

 .4/66األعالم . حاشية على القطب على الشمسية يف املنطق  ـ   

 .0/01السيالكوتـي ، حاشية على حاشية اجلرجاني ، ـ   (3)
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ا يتبني الفرق وأيًض .اإلجياب، والتأثري أقوى من إلجيابا ثانيةالعالقة يف األوىل التأثري،  ويف ال ، فإنَّوالطبيعية

 ."رضة للمؤثرا، ويف الطبيعية احلالة العاملدلول يف العقلية هو املؤثر بأنَّ ،بينهما
(1) 

 : ة  اآلتيميكن لنا مالحظ   

أما يف العالمة . ية ؛ أي عالقة سببيةتكون العالقة بني الدال واملدلول يف العالمة العقلية عالقة تأثري أ ـ

 .فهي استجابية بإجياد مؤثر ما، الطبيعية

، ويف العقلية املؤثر ذاته لفعل السبب ، فهو يف العالمةذه العالقة من حيث طبيعة املدلولفإذا نظرنا إىل ه ب ـ

 .طبيعية هو احلالة العارضة نفسهاالعالمة ال

 

ه يف الرتاث العربي، حيث إنَّ (2)(هـ609) األنصاريت لقد انفرد بهذا النوع من العالما :العالمة الفعلية ـ 4

ي الذي له أثر مرئي اإلجنازها تتعلق باحلدث أضاف الداللة الفعلية اليت تقتضيها عالمة نوعية ما، ألنَّ

، وعقلية كداللة اللفظ اإلشارةتنقسم إىل فعلية كداللة اخلط و"   ة ـ يف نظر األنصاري ـفالدالل .حضوري

متى أطلق فهم منه  حيث ، ووضعية، وهي كون اللفظوطبيعية كداللة األنني على الوجع، الفظه على

     (3)."املعنى 

 

 

                                                           

 .7/11، السيالكوتـي ، حاشية على حاشية اجلرجاني ـ   (1)

ـ : له تصانيف كثرية منها  ،ويعد من حفاظ احلديث  ،هو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري قاض ومفسرـ  (2)

، وهو يف املنطق  Isagogie ساغوجييـ  شرح  كتاب إ.  ـ  حتفة الباري على صحيح البخاري . فتح الرمحن ، يف التفسري 

ري الدين كتاب يف الفلسفة معروف باسم املقوالت اخلمس ألفه بور فريوس الصوري تلميذ أفلوطني الذي اختصره األبهري أث

و .  2/21ينظر الزركلي ، األعالم .  حكيم ومنطقي له اشتغال باحلكمة والطبيعيات والفلك( هـ526)السمرقندي 

2/312. 

 .77األنصاري ، شرح إيساغوجي ، ص ـ   3
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 العالمة عند األنصاري                                                                   

 

 

 وضعية            طبيعية                                 عقلية                               فعلية                                 

 

 كون اللفظ متى           داللة األنني                         داللة اللفظ                             اإلشارة     اخلط            

 أطلق فهم منه                على الوجع                                على الالفظ                                                       

 املعنى                                                                                                                                          

الداللة  ، ألنَّالقة القائمة بني الدال واملدلولىل كيفية إدراك العإلعالمات ايعود هذا االختالف يف تفريعهم    

الداللة  نَّإلتصور ف، وبهذا امةبني طريف العال الثنائي القرتانا على إدراك الصلة اليت هي جوهر اقائمة أساًس

، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند هي كون الشيء حبالة:" يف املشهورخبالف التعر ـ التهانوييف نظر  ـ

."بالعالقةالعلم 
(1)

فلزوم 
(2)

:" هو املطلوب  ، ألنَّالعلم باألول والثاني غري كاف، فالبد من العلم بالعالقة

، أو بوجه قتضاء الطبع، أو العلة واملعلوليةه الداللة؛ أعين الوضع ، أو ا، أو بوجاللزوم بعد العلم بالعالقة

(3)."ى املعنى اجملازيالقرينة كما يف داللة اللفظ عل
 

،  إال لة املقصودة من استخدام عالمة ماإىل الدال ن املتلقي مفسر العالمة ومؤوهلاذه انتقالال يكون   

 :إىل هل هذه العالقة ترتد؛ أي دراك العالقة بني الدال واملدلولبا

(4).ة املواضع ـ 7
 

                                                           

 .326ا ، ص التهانوي ، املرجع املذكور سابًقـ   (1)

وما ،ضية تستلزم ، بالتجربة والفعل ، فكرة أو قضية أخرى هو عالقة منطقية تتلخص يف أن فكرة أو ق: اللزوم ـ   (2)

 .050ينظر املعجم الفلسفي ، ص . يصدق على الكل يصدق على اجلزء 

 .326املرجع نفسه ، ص ـ   (3)

 .ما تعارف الناس عليه واصطلحوا عليه (: Convention)املواضعة ـ    (4)
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(1).عاقتضاء الطب ـ 0
 

 (2)(.داللة عقلية.)العلة واملعلولية   ـ 3

 .وجود قرينة تسوغ انصراف الذهن اىل الداللة املطلوبة ـ 1

 

 

 :الذهن بين الدالالت المحتملة انتقالمن حيث : التصنيف الخامس 

ة اجملال القائمة بني الدال واملدلول ملعرف اتقالإىل العـ يف فرتة مبكرة جدا ـ العربي  لسانيلالقد التفت الفكر    

د ال حصرله ا يسمح بتوليد عدا باعتبار جمال الداللة فضاء مفتوًحا دقيًق، وضبطه ضبًطاإلدراكي هلذه الثنائية

ا فحسب،  بل هو كل ا واحًدا ذهنًي، ليس تصوًرمن الدالالت احملتملة، فاملدلول، يف نظر العرب األقدمني

، وهذه النظرة الواعية للمفهوم لدى أسالفنا تطابق نظرة  ميكن هلا أن  حتقق فعل الداللةاالحتماالت اليت

 .للمؤول باعتباره ثالثية هلا القدرة على متثيل عدد غريحمدود من الدالالت  بريس

 :اع ثالثة العالقة بني الدال واملدلول أنو ، أنَّولذلك تهيأ هلم منذ البدء   

 .عالقة املطابقة  ـ

 .عالقة التضمن ـ

 .عالقة االلتزام ـ

                                                           

 (.طبع)اجلرجاني التعريفات .  هي اجلبلة اليت خلق عليها اإلنسان: الطبع ـ   (1)

) واستعمل الغزالي واملتكلمون لفظ ( علة)وقد آثر الفالسفة املسلمون لفظ . ما يؤثر يف غريه ويقابل املعلول : العلة ـ   (2)

وهو أحد طريف العالقة بني  ،اهو ما حيدث عن علة ويقابلها متاًم: واملعلول.  700ينظر املعجم الفلسفي ، ص (. سبب

 .711ينظر املعجم الفلسفي ، ص (. Cause et effet)ـة واملعلـول    العل
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من ثالثة  عانياملتدل على   األلفاظ:" قد عرب عن هذه العالقات الداللية بقوله (هـ121)الغزالي  وكان   

 :أوجه متباينة 

ظ احلائط على ، وذلك كداللة لفابقة كاالسم املوضوع بإزاء الشيءالداللة من حيث املط :الوجه األول

 . احلائط

، على احليوان نسان، وداللة اإلذلك كداللة لفظ البيت على احلائط، وتكون بطريق التضمن أنَّ :اآلخرو

 . وكذلك داللة كل وصف أخص على الوصف األعم اجلوهري 

ستتباع الرفيق ه مستتبع له ا، فإنَّداللة بطريق االلتزام واالستتباع، كداللة لفظ السقف على احلائطال :الثالث

."على قابل صفة اخلياطة، وتعلمها نسان، وداللة اإلزم اخلارج عن ذاتهاملال
(1)

 

(هـ991)املاجري،ههنا، مبا ذكره الغزالينردف ما أورده  حيسن بنا أْن    
يف سياق تدارسه للعالقات   (2)

؛ فداللة الثة رابع هلذه الث، والل باملطابقة وبالتضمن وبااللتزاماللفظ يد" :املنطقية يف اللغة حيث قال

. م احلياة والنطق وهما كمال مسماهعلى فه نسان، حنو إرشاد اإلإرشاد اللفظ إىل فهم كمال مسماه :املطابقة

احلياة وحدها أو على النطق على فهم  نسانإرشاد اللفظ على فهم جزء مسماه كداللة اإل :وداللة التضمن

.  على الضحك نسانكداللة اإل، م مسماه الذهينعلى فهم الزإرشاد اللفظ  :وداللة االلتزام ،وحده

."، والتضمن وااللتزام عقليتانةفاملطابقة لفظي
(3)  

هناك ثالث  إنَّ :نقول ، جيوز لنا أْناملاجريو الغزاليمن هذه التفريعات اليت عمد إليها كل من  اانطالًق   

 :عالمات فرعية بالنظر إىل املدلول

، ووضع بإزائه الدال املدلول الذي وجد من أجله وهي  تلك العالمة اليت يطابق فيها  :عالمة تطابقية ـ

 .                                            حسب أصل الوضع

                                                           

 .  23الغزالي ، معيار العلم ، ص  ـ  (1)

له أسهل الطرق إىل . وهو من املناطقة املسلمني  ،املاجري هو احلافظ أبو علي احلسن بن أبي احلسن علي بن حسونـ   (2)

 .فهم املنطق

السنة األوىل ديسمرب  3رق إىل فهم املنطق ، حتقيق حممد بن شريفة جملة املناظرة عدد، أسهل الطينظر، املاجريـ   (3)

 .الرباط املغرب 0828
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ا من املدلول الذي يطابقه الدال، فهي جزًء بوصفهاهي تلك العالمة اليت حتصل داللتها  :عالمة تضمنية ـ 

."افهي من مثة  بإشرتاك الوضع والعقل مًع ،من جهة أخرىلية وعق، داللة وضعية من جهة
(1)                                       

ىل الالزم اخلارجي للمدلول احلاصل من عالمة اليت ينصرف فيها التأويل إهي تلك ال :عالمة تالزمية ـ

  .                                      التطابقيةة لسانيلاالعالمة 

 فهي سلسلة من العالمات ،العالمات التالزمية ال حصر هلا هو أنَّ هناإليه   اإلشارةما جتدر  غري أنَّ   

 يقرتح إبعاد العالمات   ( هـ121)الغزالي ، وهو األمر الذي جعل اخلارجية القائمة على االستتباع

داللة  :واملعترب يف التعريفات:" يث يقول ، حالتالزم غري منته باعتبار أنَّ، التالزمية من التعريفات احملكمة

املدلول فيها غري  ، ألنَّا، ألنها ما وضعها واضع اللغة خبالفهما داللة االلتزام فال، أمَّاملطابقة والتضمن

."حمدود
(2)

 

فظية ، وهي التمييز بني الداللة الللدالالت الثالث من وجهة نظر أخرىهذه ا( هـ 937)مديآلايتناول    

ىل كمال املعنى املوضوع له اللفظ، أو إىل بعضه، تعترب بالنسبة إ إما أْن"   ره ـيف نظ فاللفظية ـ.  لفظيةوغري ال

على  نسانداللة التضمن كداللة لفظ اإل: ، والثانيعلى معناه نسانداللة املطابقة كداللة لفظ اإل: فاألول

ا ال جزء أن يكون املدلول بسيًطتضمن جلواز ما يف ما معناه من احليوان أو الناطق ، واملطابقة أعم من ال

."له
(3) 

، أما غري اللفظية، فهي داللة االلتزام:"  ذلك يف قوله وجاء . غري لفظية أما داللة االلتزام فهي ـ يف نظره ـ   

 ، ينتقلفعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ  ، وذلك املعنى له الزم من خارج،يكون اللفظ له معنى وهي  أْن

ا، وداللة الذهين ملا كان ذلك الالزم مفهوًم نتقال، ولو قدر عدم هذا االن من مدلول اللفظ إىل الزمهالذه

لتزام،  واجلزء يف داللة شاركت داللة التضمن يف افتقارهما اىل نظر عقلي يعرف الالزم يف اال ، وإْنااللتزام

ا ، ويف االلتزام لتعريف كونه خارًجل اللفظيف مدلو ه يف التضمن لتعريف كون اجلزء داخاًل، غري أنَّالتضمن

."من لفظية خبالف داللة االلتزام لذلك كانت داللة التض. عن مدلول اللفظ
(4)

                                 

                                                           

 . 73احلفين  يوسف ، حاشية على شرح إيساغوجي ، ص ـ   (1)

 .23الغزالـي ، معيار العلم ،  ص  ـ  (2)

 . 0/25اآلمـدي ، اإلحكام يف أصـول األحكام ، ـ   (3)

 .39/ 7،   نفسه املرجعـ   (4)
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 مدياآلالعالمة عند                                                

 

 

  

 غري لفظية                                  لفظية                                                                                                  

 

 

 التزام                        تضمن                                                              مطابقة                                       

 

، فعندما القة القائمة بني الدال واملدلولا على نوع العقائم أساًس ةلسانيلاالعالمة  كيان ، فإنَّومن ههنا     

لتفات الذهن إىل املدلول املقصود، فقد يكون ، يدرك الحمالة داللة عالمة معينة باالقةهذه الع نسانيدرك اإل

 : هذا املدلول

 . عي وضع اللفظ بإزائه حسب أصل الوضلذهو املفهوم ا ـ

 .ههوم الذي وضع اللفظ من أجلن املفهو جزء م ـ

 .اسـ هو الزمة خارجة عن املدلول األس

، إما متام ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع إنَّ:" ت الثالث يف شأن هذه العالقا( هـ111)التحتاني يقول    

 (1)."عنه ر خارج، أو أماملوضوع له، أو جزؤهاملعنى 

نهم على ا م، وحرًصال اإلدراكي للعالمة التالزميةجهد الدارسني األقدمني إىل تعقب اجمل انصرفلقد     

، حينئذ، يف قلية لضبط الداللة التالزمية فهي، انربوا يبحثون عن املسوغات العالدقة يف التحري والتقصي

 : نظرهم أربعة أصناف

                                                           

 .08 التحتاني قطب الدين الرازي ، لوامع األسرار يف شرح مطالع األنوار ،  صـ   (1)
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، فهما  ، وذلك النعكاسهما يف احلملاآلخراملتالزمني وجود يلزم وجود كل واحد من  أْن :األول 

 .اللة اللفظية تالزمهما يف الوجوديتالزمان يف الد

، فلذلك يلزم يف الداللة لزومه يف الوجود ، و ال ينعكس ،يكون املتقدم يلزم عن وجود املتأخر أْن :الثاني

 .مثاله لزوم النار عن وجود الدخانوذلك من طرف واحد 

يف  ا ـ حبسب ذلك ـم عن وجود املتأخر، فيلزم أيًض، وال يلزم املتقدلزوم املتأخر عن وجود املتقدم :لثالثا

وجود اللمعان والضوء  ، وليس يلزم عننار يتبعها اللمعان والضوءال الداللة لزومه يف الوجود،  مثاله أنَّ

 .ه قد يوجد لغري النار، ألنَّوجود النار

، وهذا ال يلزم داللة كما ال يلزم  يلزم عن وجود واحد منهما صاحبهال وهو أْن :تغطية القسمة :الرابع 

 (1).، كما ال يرتتب فيه وجود لزومية، فال ترتتب فيه داللة لفظياوجوًد

ما  :البني"  ن ن،  والزم غري بيِّالزم بيِّ:  د جنح بعضهم إىل تصنيف آخر للزوم، فهو ينقسم إىل قسمنيوق   

يلزم فيه ذلك بأن ما ال  :، وغري البنيال حيتاج إىل دليل صور املتالزمني تصور اللزوم بينهما بأْنيلزم فيه من ت

 :، والبني ينقسم إىلحيتاج إىل دليل

 .  كالشجاعة لألسد فيه من تصور امللزوم تصور الالزموهو ما يلزم   :ذهين  أ ـ

تصور  نسانه ال يلزم من تصور اإل، فإنَّلفرسل نسان، كمغايرة اإلوهو ما اليلزم فيه ذلك  :غري ذهين ب ـ

 (2).ا لهغريه فضال عن كونه مغايًر

 

 : اآلتيوقد يتوضح ذلك أكثر باستخدامنا الشكل  

 

 

                                                           

 .071ينظر السجلماسي ، املنزع البديع ، ص ـ   (1)

 .11امللوي ، شرح السلم املنورق ، ص ـ   (2)
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 الالزم                                                                                

   

  نيِّغري َب                                                              نيَِّب                                                          

 حيتاج إىل دليل لتصور                    ال حيتاج إىل دليل يف                                                                   

 اللزوم بني املتالزمني                       تصوراللزوم بني املتالزمني                                                          

 

                                  

 غري ذهين                        ذهين                                             

 

 وهو ما ال يلزم فيه ذلك      وهو ما يلزم فيه من                               

 تصور امللزوم تصور الالزم                

التالزم  ، وما كان ذلك إال ألنَّاللة اليت تتعلق بالتالزم الذهينهي الد، داللة التالزمية اليت يعول عليهاال

 .اخلارجي وحده ال يكفي

، على ما خرج عن املعنى املوضوع لهملا كانت الداللة االلتزامية داللة اللفظ " :( هـ111)التحتاني يقول    

؛من شرط هو اللزوم الذهين مر خارج عنه،  فالبد  لداللته اللفظ ال يدل على كل أ وال خفاء أنَّ
(1)

أي   

قق هذا ه لو مل حي، فإنَّيلزم من تصور املسمى تصوره حيث، ا ملسمى اللفظكون األمر اخلارجي الزًم

ه موضوع ا ألنَّإمَّ:  د أمرين، المتنع فهم األمر اخلارجي من اللفظ على املعنى حبسب الوضع من أحالشرط

، فلو مل واللفظ ليس مبوضوع لألمر اخلارجي .ن فهم املعنى املوضوع له فهمهه يلزم م، أو ألجل أنَّبإزائه

، عليه ، فلم يكن اللفظ دااًلاا متحقًقي أيًض، مل يكن األمر الثانيلزم من تصور املسمى تصوره حيثيكن 

                                                           

اجلرجاني ، .  فيحقق االنتقال منه إليه  كونه حيث يلزم من تصور املسمى يف الذهـن تصوره فيه: اللزوم الذهين ـ   (1)

 ( .  اللزوم الذهين ) التعريفات 
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،اشرتط اللزوم فيها اللزوم اخلارجي وال
املسمى يف الذهن  يلزم من حتقق حيثوهو كون األمر اخلارجي   (1)

."هدونا مل تتحقق داللة االلتزام ه لو كان اللزوم اخلارجي شرًط، ألنَّحتققه يف الذهن
(2)   

 :اآلتيةه يتضمن احلقائق  إىل أنَّ املتأمل يف هذا النص تهدينظرة واحدة من الرائي  إنَّ   

 .ذي وضع اللفظ لهللفظ على ماخرج عن املعنى الهي داللة ا :الداللة االلتزامية ـ 7

 .هكل أمر خرج عن اللفظ ال يدل على من األمور املسلم بها أنَّ ـ 0

 .الذهينلكي تتحقق الداللة التالزمية، البد من شرط، وهو اللزوم  ـ 3

 .حيث يلزم من تصور املسمى تصوره، ألمر اخلارجي الزما ملسمى اللفظاللزوم الذهين هو كون ا ـ 1

 .عليه فلم يكن دااًل، متنع فهم األمر اخلارجي من اللفظإذا مل يتحقق شرط اللزوم الذهين ا ـ 1

 :ألحد أمرينداللة اللفظ على املعنى حبسب الوضع  نَّأالشرط السابق يعود إىل  مسوغ ـ 9

 . ه موضوع بإزائها ألنَّإمَّـ 

 .ه يلزم من فهم املعنى املوضوع له فهمهأو ألجل أنَّ ـ

 .فلوال لزوم تصور املعنى ملا دل اللفظ عليه، مل يوضع اللفظ لألمر اخلارجي ـ 1

 ..هين اخلارجي ما اللزوم الذهين، أو الذوال يشرتط يف الداللة االلتزامية اللزوم اخلارجي فحسب، وإنَّ ـ 1 

وضع  الداللة يف العالمة التالزمية هي داللة حاصلة بني الدال والزم املدلول الذي ، حينئذ، أنَّلنا يظهر   

اللة ال حتصل إال باللزوم الذهين، فهي داللة عقلية، وليست ، وتلك الدالدال بإزائه حسب أصل الوضع

ما هي الزمة من اللوازم اليت يدركها العقل ليس ، وإنَّاالدال مل يوضع هلا مواضعة واصطالًح ، ألنَّوضعية

 .إال

                                                           

وال يلزم من ذلك انتقال الذهن كوجود ، كونه حيث يلزم من حتقق املسمى يف اخلارج حتققه فيه : اللزوم اخلارجي ـ   (1)

 . النهار وطلوع الشمس 

 . 71على شرح الرسالة الشمسية ، ص التحتاني ، قطب الدين الرازي ، القواعد املنطقية  ـ (2)

 



 

 

279 

تستلزم  داللة التضمن وااللتزام،  ، يرشدنا إىل أنَّقات الداللية اليت أومأنا إليهاأدنى تأمل يف العال إنَّ   

ضي ، يقتمن داللة إىل أخرى نتقالاجملال اإلدراكي الذي يتم فيه اال ، إذ إنَّبالضرورة داللة املطابقة

 ومدلول معني حلصول فعل بالضرورة وجود املواضعة من حيث هي بداية لوضع صلة تطابقية بني دال معني

، بل هي بداية لتوارد الدالالت اليت قد ا للمجال الدالليا أبدًيهذه الصلة ليست انغالًق ، بيد أنَّالداللة

إال بوجود املطابقة اليت قد تستحيل إىل  نتقال، وال يتم هذا االالذهن من داللة إىل أخرى انتقالحتصل من 

ا إىل عالمة ، وقد تستحيل أيًضعلى جزء مدلوله الذي وضع من أجلهعالمة تضمنية يف حال داللة الدال 

 .تالزمية يف حال انصراف الدال يف ذهن املتلقي إىل الزمة خارجية للمدلول الذي وضع الدال بإزائه

هما يقتضيان وجود املطابقة ألنَّ؛ داللتان تبعيتانالتضمن وااللتزام  نَّإ :ميكن لنا القول يف نهاية املطاف  

ا داللة املطابقة، فهي يف غنى عنهما، فهي، عندئذ، أمَّ. ، فيوجدان بوجودها، وينعدمان بانعدامهاأواًل

 .داللة مستقلة

أسالفنا  أنَّ إىل، اهات املسار املنهجي الذي اعتمدن، يف حمطة أخرى من حمطينتهي بنا مآل هذا التبحث   

هم بقدر حرصهم على منطية ، إذ إنَّة يف الوقت نفسهلسانيلعالمات مرجعية فلسفية وايف تصنيهم  اعتمدوا

ا على التفريع التصنيفي للعالمات بناء على تصورهم املنطقيا، حرصوا أيًضمكاًنا وإوجوًد ،العالمة
(1)

 

وبالنظر إىل العالقة التالزمية بني الدال . ط الدالحيث هي الوجود ذهنا بتوسي، من للداللة لسانيلاو

 .فات اليت تطرقنا إليها يف مبحثهاواملدلول اهتدوا إىل التصني

وال يكتمل مسارها الوظيفي  ،، ال يتحقق وجودها اإلبالغي، بأصنافها املختلفةةلسانيلاالعالمات  بيد أنَّ  

، من حيث هي وحدات ذات شرعية الوجود وف الذي يضفي عليهاوالداللي إال داخل نظامها املأل

 . نفسه  لسانيلا النسقخصائص قارة وثابتة تستمد فاعليتها من بنية 

 

                                                           

، الربهنة فيظهر ،نسبة إىل املنطق وهو علم يبحث يف قوانني التفكري اليت ترمي إىل متييز الصواب من اخلطأ: املنطقي ـ (1) 

م ث،  ((Analotica، فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من اخلطأ يف الفكر، مساه أرسطو التحليل ويقود إىل اليقني

صوري وهو الذي : واملنطق ضربان . ومساه الغزالي معيار العلم وعلم امليزان  (Logica)أطلق عليه االسكندر لفظ 

يبحث يف األحكام والرباهني من حيث صورتها بصرف النظر عن مادتها ، ويطلق عادة على منطق أرسطو أو على املنطق 

ينظر املعجم الفلسفي ، . ا املنطق الرياضي لرموز الدالة ويسمى أيًضيبحث يف القواعد العامة وا: ومنطق رمزي . القياسي 

 761ص 
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 :النظرية الداللية الحديثة : ثانيا

 

 انفكتفما  ،اهتمامات فكرية متشعبة نهاية القرن التاسع عشر تعاجل ضمن إىلة الدالليلقد ظلت الدراسة    

النشاط الفكري  ساحةوظهر يف  ،تبلور املصطلححني  الدالليل العلمي للبحث حتدد املنوا أْن إىلكذلك 

ا حتت حبًث 0282حني كتب سنة  Michel Jules Alfred Bréal)(1)يد ميشال بريال  على ينساناإل

أول من استعمل مصطلح  ،حينئذ ،بريالفيكون  (     Essai de sémantique) عنوان

(Sémantique) ( 2).ا يقابل املبحث الفونولوجي واملبحث الرتكييبنًيلسا امبحًث بوصفه  

 

سوسري دي  لتحول املنهجي الذي أحدثهمن نتائج ا اانطالًق لة مبفهومه املعاصرالبداية اجلادة لعلم الدال كانت  

 :ويظهر أثره يف ، أبعادهبكل  لسانيلايف جمال البحث 

 

يف علم الداللة  نظر الباحثني لفت الذيوهو األمر  ،اآلنية ةالوصفيالتمييز بني الدراسة التارخيية والدراسة ـ 0

 .لسانيلاة للنظام الداللي البنيةيف التعامل مع  املنهج اآلنيأهمية  إىل

ظهور  نشأ عن هذا التصور ،ظمة متشابكةأن أو جمموعة مؤلفة من عدة متكاماًل نسًقا للسانا َجْعُلـ 3

 (3).ة الدالليله أثر كبري يف الدراسة  نامما ك ،با وأمريكاوخمتلفة يف أور بنيويةمدارس 

 

يف مرحلة ما ظرية اللسانية احلديثة ختتلف عن املنوال الداللي قاربة العلمية للداللة يف ضوء النأضحت امل  

 :من عدة نواح أهمها قبل اللسانيات

 .ا عن املنهج التارخييواالبتعاد تدرجيًي ،اآلنيتطبيق املنهج الوصفي ـ 0

 .بلرتكية العميقة لالداللي البنيةهتمام باالـ 3

 .لسانيلايف اخلطاب  نتقائيةاالة الداللي دور السياق يف إبراز العالقات دتأكيـ 2

                                                           

لساني فرنسي مؤسس علم الداللة Michel Jules Alfred Bréal( 1832–1915 :)  بريالـ ميشال ( 1)

 .1897سنة      Essai de sémantiqueعلى يده يف كتابه (    Sémantique)احلديث ، إذ ظهر مصطلح 

 .5ـ  ينظر فايز الداية ، علم الداللة العربي ، ص ( 3)

 .205، ص ء على الدراسات اللغوية املعاصرة، أضواـ  نايف خرما( 2)

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
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اهتمامات  ا ضمنا رحًبحيتل حيًز حينئذ  أصبحف ،الطبيعي مسارهوبهذا التحول املنهجي أخذ علم الداللة   

 .ة ينساناإلاللغة  جوانبا من هاًم اجانًبناول يت ذاتها با قائًمعلًم بوصفه لسانيلاالفكر 

  

 فاة أمرها بعوائق حالت دون حتقيق األهديف بداية الدالليالدراسة  الرغم من ذلك اصطدمت لكن على  

 ذاتهيف  عنىطبيعة امل إىليرجع ة الدالليا يف تعثر الدراسة أنالعوائق ش هذهوأعظم  ،املتوخاة يف هذا اجملال

ب الذي يالحظ يف طريقة ا للبس والتشعًعناما ضبًط وضبطه ،حصره يف جمال معني اليسريالذي مل يكن من 

 : ومنها  ،الصور املختلفة اليت يظهر فيها  إىلذلك  ويعود ،التفسري

 .مدلول املداخل املعجمية مبعزل عن السياقـ 0

 .لسانيلامدلول املداخل املعجمية يف إطار السياق ـ 3

 .الرتكيبية البنيةجمية من خالل مدلول املداخل املعـ 2

 (1).الدالليواحلضارية يف التفسري  فيةالثقا وانباجلأثر ـ 4

وصفهم  يفة الداللي البنيةعهد قريب يتجنبون الولوج يف مواجل  إىل نيلسانيلاني وهو األمر الذي جعل الباحث 

 ناوهو املنهج الذي ك ،دون سواه الظاهر امللحوظ اجلانب كله على معولني يف ذلكوحتليله ، لسانيلا النسق

                      .                                                                                                                            ني التوزيعينيلسانيلا لدى امألوًف

مسارات  ـبكل أبعادها  ة لسانيلال التحول املنهجي للنظرية يف ظ ـة لسانيلاللعناصر  الدالليلقد أخذ التفسري 

، اطوًر ة بزخم كثيف من النظريات املتباينةالدالليالدراسة  مما أثرى ،ةلسانيلا االجتاهات باختالفختتلف 

  .خرآ اواملتقاربة طوًر

 :أهمها  إىلقتضاب شديد نشري با أْنا بنا ههنا ويكون حرًي

 

 :النظرية السلوكية  ـ 1
 

نظرية  هيو Béhaviorismeاملعطيات العلمية للسلوكية  فسري السلوكي للظاهرة اللغوية علىتكز التري  

العلمية   يادينوتوغلت يف كل امل ،العشرينالقرن من  األولشاعت يف النصف ، النفسعلم من نظريات 

تقتحم  هيفإذا  ،ينساناإل يف تقصي مظاهر النشاط املعتمدتكون املنهج الفريد  أْنأوشكت  حتى، آنذاك

ملحوظة يف  هيحتلل كما حينئذ األشكال اللغوية  فأمست  ،طابعها اخلاص عليهفتضفي ، لسانيلا يدانامل

                                                           

 .202، ص  ء على الدراسات اللغوية املعاصرة، أضوانايف خرماـ ( 1)
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ية من العملية التواصل نَّأل (1) ؛الظاهرة البنيةالضمنية املتوارية خلف  بنيةالواقع اللغوي دون أي اعتبار لل

 .املثري واالستجابةمفهوم  آلية تقوم علىتكون  أْنالتعدو  ،وجهة نظر النظرية السلوكية

 

 األمريكي لسانيلايد  على لسانيلامسارها الطبيعي يف الوصف  وأخذت، النظرية السلوكية تطورت  

 عكاساتها علىنالنتائجها و امتهيًئو ا يف تطبيقهاجاًد ناالذي ك Leonard Bloomfield (2)د لبلومفي

 .اآلًيا ا تفسرًيوتفسريه لسانيلا النسق بنيةوصف 

 :بعض األسس العلمية منها  علىالنظرية يف جوهرها  هذهترتكز 

 يعول علىودحض كل حتليل نفسي ، والفكرة ،والتصور، العقل :الذهنية مثل وانباجلبعدم االهتمام ـ 0

ا وعندم .الظاهر دون سواه السلوك باالعتماد على مالحظة مباشرة إبراز ما ميكن مالحظتهو ،نااالستبط

واملواقف املباشرة اليت ، األشكال اللغوية الظاهرة الظاهرة اللغوية ينصب التحليل على على يطبق هذا املنهج

 أو السلوك ،قيالنط اللغة مصطلح السلوك أطلق بعضهم على لذلك. اللغوي ها يف الواقعإنتاج إىل أدت

 .اللغوي

لعملية التعليم  إعطاء أهمية قصوىو ،السلوكيةالفطرية يف الظواهر  قدراتالدوافع وال وردالتقليص من ـ 3

 .السلوكية يف اكتساب النماذج

 ملثريات  Réponsesاالستجاباتا من يكون نوًع أْن سلوكيني اليعدوالتواصل اللغوي يف نظر الـ 2

 .L'environnementتقدمها البيئة أو احمليط   Stimulusما

 

ا إليهاملشار تلك األسس  بناه على مانَّإ لغويةال ةالظاهر ة علىسلوكي بلومفيلد من إسقاطات إليه هىتناما    

تكون املوقف  أْنالتعدو ة لسانيلاة للعناصر الداللي وانباجل أّنا بأقر مبدئًي أْنكله  حصيلة ذلك كانتا  فسالًف

ابة اليت يتطلبها ورد الفعل أو االستج ،الفعلي للكالم نتاجاإلب للغته املثالياملستمع  –املتكلم  فيهالذي يقوم 

 ( 3).ذلك من املستمع

   

                                                           

1  - Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique .p63. 

لساني أمريكي ينسب إليه االجتاه اللساني البنيوي يف (: 3898ـ  3227) Leonard Bloomfield ـ ( 2)

 . على الوصف اللغوييف علم النفس  أمريكا، طبق املرجعية السلوكية

 

 .، وما بعدها 044لسنية وتعليم اللغات ، ص مباحث يف النظرية األ. ـ ينظر ميشال زكريا( 3)
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ملثريات ما نطقية الفعلي للكالم يكون قد قام باستجابات  أدائهحني ـ يف نظر االجتاه السلوكي ـ املتكلم  إنَّ  

االستجابة  نَّأل" ؛قدر من التفكري أدنىاالستجابات ب هذهترتبط  أْندون  ،ا حلافز البيئةا مطلًقختضع خضوًع

اللغة يف نظر السلوكيني  نَّأل وذلك (1)؛"فكاروالتتطلب تدخل األ ،باحلافز رتبطة بصورة مباشرةم الكالمية

 (2)."عادات صوتية يكفيها حافز البيئة"تكون  أْنالتعدو 

 

 على التجارب املخربية اليت أجريت على –كما هو معلوم  –للتفسري السلوكي  ترتكز املعطيات العلمية  

 لدىالسلوكية  املظاهر جعلت السلوكيني يعممونها على احملصل عليها يف هذا اجملال والنتائج، احليوانات

 (3).املتتاليةسلسلة من االستجابات  –وفق هذا املنظور  –فتبدو اللغة  ،نساناإل
 

يف تفسري بعض  حد ما إىلا قد يكون ناجًع، ةلسانيلا للداللةالتفسري السلوكي  نَّإ: ميكن لنا القولو    

 الفيزيائية مظاهرها يف الواقع اللغوي بناء على معايشتهااليت ميكن لنا احملسوسة  اإلحاالتات ذات الكلم

األعظم من  اجلانب ينطبق على ال ه، ألنَّاحمدوًد سيظل هذا التحليل الرغم من ذلك لكن على ،املميزة

 ويستبعده ،الدالليتحليل ال أند يقلل من شلاليت جعلت بلومفي املعضلة هيمبا تلك ر ،الكلمات اللغوية

يتطلب ، ةلسانيلااألشكال والت لتفسري علمي دقيق ملد أي أنَّ على أساس ،الوصفي منهجهمن  امؤقًت

وهو األمر الذي جعل  (4).اليسمح بتحقيق ذلك احالًياملعرفة  مستوىولكن  ،معرفة علمية بعامل املتكلم

كما يبدو من  – ال لعدم أهميته ،لسانيلا النسقفهم يف وص الدالليا بعد يتخلون عن التحليل مفي تالمذته

تفي مبتطلبات  أْنأقل تقدير  ا علىمتكاملة قادرة علمًيداللية بل لعدم توافر نظرية  –ظاهر املنهج الوصفي 

 . حد سواء على دلولالدال وامل

 

 ،الدالليسلوكية يف التحليل النظرية ال بنىالذي يت لسانيلا االجتاه أنَّ إىل ةاإلطافة السريع هذهخنلص بعد    

 .عنىامل إىلاآللية بسبب تلك النظرة  ،ةالدالليمل يسهم يف تطوير الدراسة 

 

 :النظرية السياقية ـ 2
 

                                                           

 .22مبادئها وأعالمها ، ص ( . علم اللغة احلديث)ـ ميشال زكريا ، األلسنية ( 1)

 .22ـ املرجع نفسه ، ص ( 2)

 .22ص املرجع نفسه ، ـ ( 3)

4 -  Voir ; Jean Dubois et autres , Dictionnaire de linguistique ,P 37.  
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يف استجالء داللة  اقالسي اعتماد أنَّليدرك  ة الدالليأقل الناس معرفة مبا حتقق يف رحاب الدراسة  نَّإ  

عصبة غري قليلة  لدى عليهاألساس املعول  أمسىإذ  ،اشديًدا إيالًعون يلسانلاقد أولع به  ،ةلسانيلاالعناصر 

 املعاصرة هو الباحثة لسانيلاا بالسياق يف الثقافة ا كبرًيالذي اهتم اهتماًم أنَّغري  ،نيالداللي من الباحثني

بها اللغة  تتميز امليزة اجلوهرية اليت أنَّ يرىفهو  ،النظرية هذهب الذي ارتبط امسه (Firth)ليزي فريثجناإل

سياق املوقف االجتماعي  يتم يف إطارة لسانيلا امللفوظات إنتاج أنَّو ،وظيفتها االجتماعية هي ة ينساناإل

  (1).ةاملتجانس ة  لسانيلا يف البيئة وشخصيته دوره للغتهاملستمع  –يربز املتكلم  وبذلك ،والثقايف
  

والرتكيبية  الفونولوجيةالدراسة  وعلى ،السياقية عالقاتيف نظر فريث جمموعة مركبة من ال عنىيعد امل   

ينبغي  ة حسب مفهومهالدالليفالدراسة  ،اجملموعة يف إطار سياقها هذه تعاجل مكونات أْنة الدالليو واملعجمية

 يالداللعملية التحليل  نَّإف ولذلك ،بالفعل فيهنتج تاملوقفي الذي  بسياقهاة لسانيلا بط امللفوظاتتر أْنهلا 

ينعت ، سياق عام إىلتنتمي يف جمموعها ، بتداخل سياقات خمتلفة، منسقة من األحداث تتم وفق سياقية

 (2).عام الذي حيتوي املواقف اللسانيةال اإلطاروهو  ،بالسياق الثقايف

    

يف األوساط  سائدة كانتا بالفكرة اليت شغوًف نافريث ك أنَّ إىلترتد  ،ههنا ،الثقايف السياقإبراز أهمية إنَّ  

 اجملتمع املستعمل لذلك ةوثقاف ،لسانيلا النسقبني  ثربولوجية اليت تقر بوجود عالقة أساسيةناألة ولسانيلا

 .سياقها الثقايف إىلعسرية التفسري إال بردها  ة  لسانيلاامللفوظات  وبذلك أصبحت ،النسق
 

املختلفة اليت  حصر السياقات ا علىمبدئيًّ بنىين يف ظل النظرية السياقية الدالليالتفسري  أنَّمما ذكر يتبني   

املختلفة  قاتياوالس املواقف ري ثابت يتغري بتغريغا مدخال معجميًّ بوصفه ،لسانيلاالعنصر  ةيظهر فيها عاد

 .ةلسانيأم غري   ،ةلساني قات االسي هذه كانتسواء أ ،اليت يرد فيها

 : منها ات متنوعةتصنيف النظريةهذه لقد صنفت السياقات يف رحاب   

 

 : لسانيلاالسياق أ ـ 

 

                                                           

1 - John Lyons. Sémantique linguistique.P233.  

        .Ibid, p235ـ 2
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املدلول فيختلف  ة،لسانيلاالعناصر الذي حيدد مدلول  الدالليأو احمليط  ،ةواليهو احل لسانيلاالسياق   

 مدلولهالذي خيتلف  (ضرب)خل املعجمي لذلك باملد منثل أْنوميكن لنا  (1) .السياقات اليت يرد فيها باختالف

ڇ    چ  :تعاىل قولهيف  كما يظهر ذلك ،خرآ إىل لسانيمن سياق  ڇ   ڇ   چ    چ    چ  

ڍ    (2) چ  ڍڇ  
  .أي إصابة احلج ؛هو اإلصابة  املذكورة اآليةيف  (ضرب)فمدلول املدخل املعجمي 

 : تعاىل قولهو

ختچ     حت   جت    خب  مب      ىب   يب   جب  حب   ىئ  يئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   يت    متی   ىت    

يث  ىث       (3)چجث         مث   

 (4).سافرمت عنىيف هذا السايق مب ،ههنا ،( ضربتم ) فـ

ۀ  چ :ىلتعا قولهو ۀ   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ      (5) چں  
 (6) (ناهمأمن) عنىاملعجمي يف هذا السياق مبفاملدخل 

ٺ  ٺ  ٺ  چ : تعاىل قولهو ڀ  ٺ    ڀ     ڀ   ڀ    پ  پ   پ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ  

    (7) چٿ    

 .يف البحرا اجعل هلم طريًق: عنىمب 

 :العربيةة  لسانيلا يف البيئة ويقولون

 .أي ذهبت تبتغي الرزق: ضربت الطري -

 .وطبعه سبكه عنىمب: الدرهم ضرب -

                                                           

 .58ـ ينظر أمحد خمتار عمر ، علم الداللة ، ص ( 1)

 .51ـ البقرة ، آية ( 2)

 .010النساء، آية( 3)

 .ـ  السيوطي ،تفسري اجلاللني ( 4)

 .00ـ الكهف،آية (  5)

 .ـ السيوطي،  تفسري اجلاللني( 6)

 .22ـ طه ، آية ( 7)
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 .أي أوجبها: زية عليهماجل ضرب -

 : الشعري وهو املدلول الذي ورد يف امللفوظ ،(ضرب) االسري أيًض إىلاإلسراع يف ويقولون 

 (1) َتْضِرُب  ْتنا عيوٌن بهَأَت    فإنَّ الذي كْنُتم حتذروَن 

        :الشاعر لكما جاء يف قو (مضروب)الضرب  هفيقال للذي أصاب ،الصقيع عنىوالضرب مب

 ( 2) الطِّراُف إىل الطِّرافُيَطاِوُحُه  َضْرٍب   ومضروٍب َيِئنُّ بغرِي ذ           

 :قول طرفة ومنه (ضرب)اخلفيف  رجل ذي اجلسمللويقال 

 

  َخشاٌش كرأس احلّية املتـوقِّـِد   الذي تعرفونهالضَّْرُب     لرجلأنا ا       
(3) 

   

العربي خيتلف  للسانايف  (ضرب) ولوجيةفاملور البنيةيف  املتمثلخل املعجمي املد أنَّ يستخلص من كل ذلك  

ن الرصيد وِّاليت تك أغلب املداخل املعجمية لتحول علىوقد ينطبق هذا ا ،خرآ إىل لسانيمن سياق  مدلوله

 .املعجمي العربي

 

 :االنفعاليالسياق العاطفي أو ب ـ 

   

لألداء الفعلي  املصاحبة االنفعاليرتبط بدرجة قوة  كونهيف  ىخراأل خيتلف هذا السياق عن السياقات   

 هالسياق وحد: "ناوملل ستيفن أيقو (4) .الكالم من تأكيد أو مبالغة أو اعتدال يقتضيهمن حيث ما ، للكالم

بها  قصد هاأنَّأو  ،ها تعبري موضوعي صرفأنَّ علىتؤخذ  أنينبغي  الكلمة كانت ما إذا يوضح لناهو الذي 

 كلماتلمن ا معينة يف جمموعة هذا خباصة تضحيو ،االنفعاالتو العاطفيةعن املواقف التعبري  اأساًس

 ( 5).يةاالنفعالواقف يف امل  متوقعةقوية وغري فيهنغمة عاطقد تكتسب  العادية  يةاليوم املستعملة يف احلياة

 .من حلم ليلة يف منتصف الصيف القطعة هذهيف  (جدار)بكلمة  لذلك ناأومل وميثل ستيفن

 .ها اجلدار احللو اجلميلأيَّ .ها اجلدارت أيَّأنو

 .ت الذي حتول بني بيت أبيها وبيينأن

                                                           

 (.ضرب)ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مادة  ـ ( 1)

 .22الزوزني ، شرح املعلقات السبع ، ص ـ  ( 2)

 (.ضرب)ابن فارس ، املرجع املذكور سابًقا ، مادة ـ  ( 3)

 .21ـ  ينظر أمحد خمتار عمر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 4)

 .53ـ  ينظر ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف اللغة ، ص ( 5)
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 .اجلميلها اجلدار احللو ها اجلدار أيُّت أيُّأن

 أجلي فأحملها بعيين؟ أال تتصدع من

 .رعاك اهلل من أجل هذا املنع ،ا لك أيها اجلدار املهذبشكًر

 .رمحة من خالله ها اجلدار اللئيم الذي ال أرىت أيُّأن. ال

 (1) .ينفيك لقد خدعتكل حجر  على اهلل عنةل
 

 :القيس واردة عند امرئ الصورة أيًضا هذهنلفي 

 

  ُهَخى ُسـُدْوَلالـَبـْحِر َأْروَلـْيـٍل َكـَمـْوِج 

 يـَيـْبَتِلْوِم ِلَليَّ ِبـَأْنَواِع اهُلُمـَع                                           

  ِهَفــُقـْلـُت َلـُه َلـمَّـا َتـَمطَّى ِبـُصْلِب

 ِلوَأْرَدَف َأْعـَجازًا َوَنـاَء ِبَكْلَك                                            

 

  يـَها الـلَّـْيُل الـطَّـِوْيُل أاَل اْنـَجـِلأاَل َأيُّ

 َك ِبَأْمَثِلِبـُصـْبٍح، َوَمـا اإلْصـَباُح مِن                                       

 وفق السياقات االنفعالمن حيث درجة  تتفاوت املختلفة االنفعاالت الدالة على األلفاظ هنا فإنَّمن و  

الرغم من  على ،(السخط)و (الغضب)بني  الدالليالتفاوت  ومن ذلك ،عادة اليت تتواتر فيها فيةالعاط

يدة لكل املق االنفعالالتواتر السياقي بدرجة من حيث  ناهما خيتلفأنَّإال  ،مشرتك دالليجمال  إىلتمائهما نا

السخط و ،الصغري إىلومن الكبري  ،الكبري إىلمن الصغري ": فالغضب كما يقول أبو هالل العسكري. منهما

 خط احلاجب علىسي :واليقال ،احلاجب سخط األمري على :يقال ،الصغري اليكون إال من الكبري على

 (2)."األمري 

                                                           

 . 52،  53، ص ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف اللغة ينظر  ـ (1)

 .032، الفروق يف اللغة ، ص ـ أبو هالل العسكري( 2)
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يقول أبو هالل يف هذا  .ظوالغي ،ضببني الغ االنفعالمن حيث درجة  اداللًيا تفاوًت هناك أيًضا أنَّكما   

الغضب إرادة الضرر  أْن وذلك ،يغضب عليها أْنوز والجي ،نفسهيغتاظ من  أْنجيوز  نساناإل نَّإ" :أنالش

 (1)."والغيظ يقرب من باب الغم  ،نفسهالضرر ل نساناإل يريد أْنوالجيوز  ،ملغضوب عليه

 

 :يالموقفسياق الـ  ج 
 

 نتاجاإلاخلارجي الذي حييط ب اإلطار على ة السياقيةالداللي يف رحاب النظرية طلق مصطلح السياق املوقفيُي  

 بلفظلذلك  منثل أْنوميكن لنا . ما لفظ فيهأي احليز االجتماعي الذي ينتج  ؛يف اجملتمع اللغويي للكالم الفعل

العملية يف  فإجراء ،فيهالعربي بتغري السياق املوقفي الذي يرد  لسانيلا النسق يف مدلولهالذي يتغري  "عملية"

 ويف السياق الطيب ،ب أو مجع أو طرحضر منألوفة عملية حسابية م يعين إجراء ،موقفي تعليميسياق 

تنفيذ  ينا يف السياق املوقفي العسكري فيعجراؤها إأمَّ ،غريهالستئصال ورم أو  إجراء عملية جراحيةعين ي

 .خطة عسكرية معينة

 

الدالة  األلفاظ سياق املوقف أو احلال يف إيضاح أهمية إىل اللغويون العرب األقدمون قد أشاروا ناوك  

 تعرضه حني –( هـ283)ويف هذا السمت نلفي ابن جين  ،عليها يف اجملتمع اللغوي وتأثيلها املتواضع

 أجلهفعرف السبب الذي له ومن  ،احلاضر شاهد احلال األوليكون )...(  ": يقول  – التسميةألسباب 

 .(2) "التسميةعن احلال مل يعرف سبب  لبعده اآلخرو ،التسمية عليهوقعت 
  

ا بوصفها ألفاًظ ،املتعلقة باملداخل املعجمية سياق احلال يف حتديد املدلوالت أهمية إىلههنا  ،يشري ابن جين   

 نسانقوهلم لإل إىل أال ترى ":بقولها ذلك ثم يستطرد موضًح ،ةاملتجانساللغوية  ا عليها يف البيئةدالة متواضًع

لبعد  (ع ق ر) معنىوبني  ،الصوت ىمعنجتمع بني  أْنفلو ذهبت تشتق هذا ب ،قد رفع عقريته صوتهإذا رفع 

ثم صرخ بأرفع  ،ىخراأل فرفعها ووضعها على ،رجليه إحدى ْتَعِطُقرجال  أنَّ أصلهو ،تعنك وتعسف

 (3)." فقال الناس رفع عقريته ،صوته

   

                                                           

 .032، ص ، الفروق يف اللغة أبو هالل العسكريـ ( 1)

 .055، ص ـ ابن جين اخلصائص( 2)

 .055، ص   املرجع نفسهـ ( 3)
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العربية اللغوية  مألوف يف البيئة للفظ دالليتوليد  فيها مت ا موقفًييستحضر سياًق ابن جين يف هذا املقام نلفي  

العقر "اخلليل يقول  ،هو اجلرح "ر .ق .ع"ثالثياملعجمي لألصل ال عنىامل نَّأل ،الداللي حقلهبتوسيع 

 (1)."ىيل عقروخ ،ومعقور ،وفرس عقري ،بالسيف أي كسعت قوائمه ،يقال عقرت الفرس ،كاجلرح

   

لفظ مدلول على  أقد طر ناك حتواًله أنَّنالحظ  "العقرية"و "الصوت"ة بني الداللييف العالقة إذا نظرنا و   

وقد مت هذا التحول يف رحاب  ،(الصوت)للفظ  الدالليليشمل اجملال  الدالليوذلك بتوسيع جماله  ،"عقرية"

 .لهسياق موقفي معني بالتناسب بني احلدث والصوت املصاحب 

 

 ،و قرأأ ،عقريته إذا تغنى ا قوهلم رفعأمَّ": حني قال( هـ286)هذا التناسب ابن فارس  إىل ومأأ ناوقد ك  

، ىخراأل ووضعها على فرفعها رجليه إحدى ْتَعِطفيما يقال رجل ُق ولذلك ،ا من باب اجملاورةفهذا أيًض

الصوت عندها  ناا كوملَّ ،املعقورة  ُلْجالرِّ هيوالعقرية  .صوتهثم قيل لكل من رفع  ،صوته وصرخ بأعلى

 (2)."مسي الصوت بها

 

 :السياق الثقافي د ـ 

 

جملتمع يف ا الواسع ة السياقية على احمليط الثقايف مبفهومهالداللييدل مصطلح السياق الثقايف يف ظل النظرية   

 (3).فيةالثقا السياقات باختالفعجمية تلف املفهوم الذهين للمداخل املحيث خي ،اللغوي
 

الذي يتغري مدلوله من سياق  "فرك"مي العربي باملدخل املعج لسانيلا النسقيف  لذلك َلثَِّمُن أْنوميكن لنا   

ابن  ذلكإىل ومأ وقد أ ،ية يعين املزارع الذي يفلح األرضالزراع الثقايف للبيئة ففي احمليط ،خرآ إىلثقايف 

   : تعاىلذلك قوله  والدليل على (4)."برتاب األرض بَّيغطي احَل هنَّأل ،"كافر"زارع ملل :ويقال": بقولهفارس 

چ چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڇ ڃ   ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ     (5) چ  ڍچ  

                                                           

 (.عقر)ادة ، مـ ابن فارس، املرجع املذكور سابًقا( 1)

 (.عقر)ـ املرجع نفسه ( 2)

 .20ـ ينظر أمحد خمتار عمر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ( 3)

 (.عقر)ـ ابن فارس ، املرجع املذكور سابًقا ، ( 4)

 .31ـ احلديد ، آية ( 5)
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 :تعاىل قولهيف  فيهنلوهذا املدلول األخري  ،ية اهللناعين اجلاحد لوحدين فييأما يف احمليط الثقايف الد

ۇئ     چ  وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى   ې  ى    ې      ې    (1) چې  

   

ية تسييق لمقدم الدليل على أهمية عن أْنمن إبرازها هو وهدفنا  ،ةمثلة السابقاألعلى ا ًضَرلقد مررنا َع   

التوسع يف  شأنناإذ ليس من  ،مبا أسلفنا ذكره ههنا ،إذن ،فلنجتزئ ،املداخل املعجمية لتحديد مدلوالتها

مية معجاللغوية بوصفها مداخل  األلفاظداللة  السياق يف إيضاحدور  إىل ةاءبل حسبنا اإلمي ،النظرية هذه

 لأللفاظ خيضع الدالليالتحول  أنَّ السياقية حينما نالحظ أهمية الفرضية تزدادوقد  ،تتواتر يف سياقات خمتلفة

 ،(معناها األصلي) لييعناها التأثم عنقد تبعدها ، السياق عليها من دالالت يضفيهما  إىلا ا ملحوًظخضوًع

السياق دون  ا تعول علىقد جتازف حتما حينم الفرضية السياقية أنَّهو  ههنا إليهيشار  أنَّب يرما هو جد أنَّإال 

حنو  الباحث حصرها وضبطها على السياقات املختلفة يستحيل على نأل وذلك ،الدالليسواه يف التحليل 

 .اليبقي واليذر

 

 :ةالداللينظرية الحقول  ـ 3
 

خر يف مسار الدراسة نعرج صوب حتول منهجي آ أْن ،يف هذا السبيل الذي حنن بشأنه ،يكون حريا بنا  

 داللية وفق عالقات  بنيويةساق أنيف  تصنيف املداخل املعجمية إىلوهو التحول الذي يهدف  ،ةالداللي

 أْن ميكن هلا ،كةمشرتة  لسانيعالقات  على بنىاملقاربة املنهجية نظرية تن هذهحيث تبلورت يف ظل  ،مشرتكة

وحقل  ،الزمانوحقل مفهوم  ،ةوحقل القرابة العائلي ،لوانألكحقل ا (2) .لسانيلا النسق بنىمن  بنيةن كوِّت

 .الدارس حصرها يف هذا املقام غري ذلك من احلقول اليت يعسر على إىل ،كانمفهوم امل

 

 وتأخذ ة مل تتبلورالدالليفكرة احلقول  أنَّ إىلاملعاصرة تهدي ة لسانيلاواقع النظرية  إىلنظرة واحدة  نَّإ 

 (3). األعوام العشرين أو الثالثني من القرن العشرينإال يف، ةالداللييف رحاب الدراسة ، يعيمسارها الطب

حينما أومأ ، التوجه هلذا األوىلقد وضع اللبنة التأسيسية  ناك يسوسري الذدي  إىليف ذلك  الفضل عودوي

                                                           

 .050ـ البقرة، آية ( 1)

2 - Georges Mounin, Clefs pour la linguistique.P160 . 

 .23ار عمر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص أمحد خمتـ ( 3)
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 ،ساقناألجمموعة من  إىل لسانيلا النسقتصنف  أْنا همكانبإ األلفاظبني  داللية وجود عالقات  إىل امسبًق

 Rapports associatifs .(1) بالعالقات الرتتيبية يسميهوهو ما  ،عن بعض خيتلف بعضها

   

، االضطالع بدراسة معجمية يف حماولة ،من جهود اللغويني العرب األقدمنينقلل  أنَّناهذا اليعين  أنَّغري  

 ،العربي للساناليت تكون الرصيد املعجمي  حني تصنيفهم املداخل املعجمية، ةالداللياحلقول  تعول على

وهو ما  ،معاجم حقلية وضع إىل بهم ذلك فأدَّى ،املبحثهذا  أهمية إىلغري قليل من أسالفنا  نفر فقد تنبه

ة اليت الداللياملعاجم اليت تزخر برصيد ثري من احلقول  تلك ،عندهم مبعاجم املوضوعات يسمىأضحى 

 .فيها من الدقة ما الينكر وال يرد

 

 معاجمشكل  علىاللغوية  ة من البيئةطبة املستنالدالليا من احلقول دمون مًجاللغويون األقساق هؤالء   

 :منها .تلفةالت خماتغطي جم، خاصة

 :كتب يف هذا احلقل :  نساناإلخلق  ـ 1

 .(هـ314)النضر بن مشيل  -

 .(هـ315)قطرب  -

 .(هـ301)أبو عبيدة  -

 .(هـ306)أبو زيد  -

 .(2)(هـ366) السجستانيو حامت بأ -

 :تب يف هذا احلقل ك: اخليل ـ 2

 .أبو عبيدة -

 .األصمعي -

 :كتب يف هذا احلقل : احلشرات ـ 3

 .(كتاب احليات والعقارب)بو عبيدة أ -

 .(كتاب النحل والعسل)األصمعي  -

 .(كتاب اجلراد()هـ320)أمحد بن حامت  -

 .( 3)(كتاب احلشرات واجلراد والنحل والعسل) السجستانيأبوحامت  -

                                                           

1- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. P 173 

 .23ـ ابن النديم ، الفهرست ، ص ( 2)

 .032، ص ـ عبد احلميد الشلقاني، رواية اللغة( 3)
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، والكرم، النضر بن مشيل الذي خص الزرع: يف جمال النباتين اللغوي أول من عين بالتدو :النباتـ 4

اللغوية املوسومة  اخلامس من جمموعته واألمطار باجلزء، والسحاب ،والرياح  ،واألشجار، والبقول

 ( 1).(الصفات)بـ

  

 لسانيلاث رووامليف  لنوع من التصنيفا بهذا اا شديًدمن الذين أولعوا إيالًع( هـ421)وكان الثعاليب   

ا قسًم أفرد هذان اللغويان .املخصص :كتابهيف  (هـ462)وابن سيده وكذلك  .اللغة فقه :كتابهيف العربي 

 .لثعاليبلاللغة  فقهورد يف كتاب  ،منها جنتزئ بذكر منوذج ،حقول خمتلفة إىل ا من كتابيهما املذكورينكبرًي

 :اإلبل  لوانألالذي أفرده  الداللياليب يف احلقل يقول الثع  

خيالط سواده  دأسو ناك ْنإف ، ا السواد فهو أرمكخالطه ْنإف ،فهو أمحر البعري شيء إذا مل خيالط محرة"

 خالطت بياضه ْنإف ،دم أبيض فهو آ ناك ْنإف ،فهو جون اشتد سواده ْنإف ،فهو أورقالرمث  نابياض كدخ

، رته صفرة وسواد فهو أحوىالطت محخ نإف ،شقرة فهو أعيس خالطت بياضه ْنإف ،محرة فهو أصهب

 ( 2)."سواد فهو أكلف أمحر خيالط محرته ناك ْنإف

  

أوهلما  ،اآلخرأحدهما  ني يتضمنداللي هناك حقلني أنَّ، اإلبلألوان  يف حقلالثعاليب  إليهومأ مما أ يتبدى   

 هنَّأل؛ افرعًي قاًليعد ح اآلخرو ،املطلقة كالبياض والسواد وحنوهما لوانألوهو حقل ا ،ارئيًس حقاًل يعد

 :اآلتيأكثر نعتمد الشكل  وإليضاح ذلك ،اإلبل دون سواها بألوانمقيد 

 أمحر                                                                                                        

 أرمك                                                                                                        

 أورق                                                                                                         

 جون                                                                                                       

 دمآ                          ل                          باإل ألوان                    دالليحقل 

 أصهب                                                                                                        

 أعيس                                                                                                        

 أحوي                                                                                                       

 أكلف                                                                                                       

                                                           

 .62، ص ن النديم ، املرجع املذكور سابًقاـ اب(  1)

 .64، ص لغةـ الثعاليب، فقه ال( 2)
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حتديد  كيفيةيف  ةالدالليمنوال احلقول  بينت إىلحينما يعمد ، لسانيلاالباحث  تواجهاليت  املعضلة تتمثل   

 وهو ، هحصر الوحدات األساسية اليت تكون احلقل املراد دراست كيفيةو ،لسانيلا النسقاحلقول اليت تكون 

وإذا ما تأملنا مليًا حماوالت الدارسني  ،خرآ إىل لسانيتلف من باحث ختاألمر الذي جعل طريقة التناول 

اجملال اإلجرائي ة نلفيها التتجاوز الدالليالذي يعتمد تصنيف احلقول  الداللي يف رحاب التحليل نيلسانيلا

 :اآلتي

 

 :تحديد الحقل  :أواًل
 

 أنَّ إىلاملختلفة ة لسانيلا ظمةنة لألالدالليول  يف حصر احلقنييلسانلا جهود الباحثني يف سريعة تظرةقد تدلنا   

 ةالدالليتصور احلقول  أنَّأي  ؛تصور ذاتي اعتباطي دراسته يقوم علىالتصوري للحقل املراد  حتديد املفهوم

ا ا إلزامًيخضوًع حتديد احلقل خيضع نَّإال أل وما ذلك ،خرآ إىلخيتلف من باحث ، ا مالسانًي نسًقان اليت تكوِّ

يف تصنيف  اقد نلفي ذلك واضًح ،حبت لسانيموضوعي أو دون تدخل أي عامل  نفسهالباحث  لذاتية

 :مثل، ةلسانيلاسة اريف الد بعض احلقول الشائعة

   Angela Bidu-Vranceanu يةالرومانيف اللغة  لوانألوا، األليفة احليواناتو ،السكنـ 0

 Georges Mounin (1) ةيفاألل احليواناتو ،السكنـ 3

 

 كيفيةمفهوم تصوري عام بتقاء نا على ااحلقل يقوم أساًس حتديد أنَّاحلقول  هذهمن خالل  إذن ،يالحظ 

 ثم خيضع ،احملض لسانيلاعن اجملال  األحيانية خارجة يف أغلب لمع معطياتوذلك باعتماد  ،اعتباطية

احلقل  بنيةألساسية اليت تكون ا حداتلتجريبية املختلفة قصد حتديد الوا لإلجراءات التصوري املنتقى املفهوم

 (2).هاملراد دراست

 

 :تحديد الوحدات: ثانيا
 

                                                           

 (.1993-1910)ـ لساني فرنسي   1

2  - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle. p 80.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
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 ،خرآ إىلمن باحث  حلقل ما الداللياجملال اليت تغطي  املعجميةحتديد املداخل يف  تمدةختتلف املقاييس املع  

هناك  أنَّ إىلنشري  أْن ةالتجريبي يف جمال اإلجراءات حتقيقهما مت  من ذلك ميكن لنا  يف ضوءالرغم  على هأنَّبيد 

و آخر ينح وسبياًل ،الذاتي للباحثاحلدس  يعتمد على سبيال ،الداللياحلقل  بنيةنسق الستجالء  سبيلني

 ةحمض ، أم لسانيةةلسانيتلك املقاييس ذات طبيعة ما فوق  كانتأسواء  ،موضوعية البحث عن مقاييس حنو

 .اآلخرتلو  لسبيلني لتدارسهما الواحديراد هذين انقرتح إ ،

 

 : الحدس إلىاللجوء ـ 1

  

الباحث حدس  إىل يرجع الدالليللحقل وية يالوحدات البنحتديد  أنَّ علىني لسانيلا يتفق جل الباحثني   

 بنيةالعالقات املشرتكة بني الوحدات األساسية اليت تكون  نَّأل وذلك ،ةلسانييري ادون اعتماد أي مع نفسه

ه لكي أنَّ يرى ،الباحثنيجعل بعض  وهو األمر الذي ،لسانيلالرتميزي للنظام تظهر يف الشكل ا ال احلقل

وعة النصوص مجم ا علىيعتمد كثرًي أالَّا جيب داللًيحصر الوحدات اليت تكون حقال  الدالليللباحث  يتسنى

وهو ما  ،تقاؤها باملصادفةنامدونة مت  طلق منين أْن عليهبل جيب  ،حسب طبيعة احلقل املدروس ،املوجهة

 الداللياحلقل  بنيةاليت تكون  الوحدات األساسيةحينما أراد حصر ، مونان الفرنسي جورج لسانيلا فعله

 هلا عالقة باحلقل من خالل معايشتهكل املصادفات اليت  تسجيل جنده قد اعتمد على إذ ،األليفة للحيوانات

حصر ما  فتم له حينئذ ،لقللح الدالليال باجمل النصوص غري املقيدة أو من خالل قراءاته ،لسانيلالوسط ا

ههنا  ،االنتقاءجوهر  أنَّغري  (1).املذكور الداللييزيد عن املئتني من املصطلحات اليت تغطي يف جمملها احلقل 

 .حمض لسانيأي مبعزل عن أي معيار  ؛احلدس دون سواه  على بنىين

 

 :البحث عن مقاييس موضوعيةـ 2

 

مقاييس  البحث عن إىل الداللياحلقل  بنيةديد الوحدات األساسية اليت تكون يف حت بعض الباحثني توجه  

 ،اا علمًيوضبطها ضبًط الداللية،ساق ناألقد تسهم يف حصر  ،وعامة، ثابتةتكون  أْنميكن هلا  ،موضوعية

 :بذكر بعضها ألهميته فظهر يف ظل هذا االهتمام نسق من املقاييس جنتزئ

 

 :ةلسانيمقاييس ما فوق أ ـ 
 

                                                           

1- Claude Germain, La sémantique fonctionnelle, pp81-82. 
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 النسق بنيةمقاييس خارجة عن  اعتماداحلقل ميكن  بنيةلتحديد  هأنَّ، نيلسانيلاعصبة من الباحثني  ترى    

وخباصة عند  ،نييثروبولوجناألعند  اشائًع كما جند ذلك، ها مقاييس موضوعيةأنَّغري  ،ذاته لسانيلا

حقل مصطلحات  ،لوانألحقل ا ،يةالعائلكحقل القرابة  ،ةالدالليبعض احلقول حني ضبطهم  ،نياألمريكي

ا ملًينتفحص  أْنففي هذا السبيل ميكن لنا  ...وحقل علم النبات األهلي  ( Ethnographie) نوغرافياثإلا

 – Floyd G. Lounsbury (1)(0854 لسانيلا –ثروبولوجي ناألشجرة نسب اهلنود اليت ضبطها 

طة مقياسني غري بواسا حتليال بنيوًي القرابة هيممفاحتليل  إىلتصل  فإذا ما فعلنا ذلك جندها  ،( 0855

 :لياالتو وهما على ،نا لكنهما موضوعينييلسان

 .باملصاهرةالقرابة -

 (2) .والقرابة بالدم  

 

 البنيةبني ما يرتبط ب مييزون خباصة نيالدالليو،  بعامةنييلسانلاذلك هو األمر الذي جعل الباحثني     

 للمفاهيم لسانيلا ا النمطينفي متاًم بل قد جند بعضهم ،فيةاالجتماعية والثقا البنيةب تبطروما ي ،ةلسانيلا

ا يف ضبط املشرتكة بني الوحدات اليت يعّول عليها كثرًي حبجة أنَّ العالقات، الداللي احملصل عليها يف احلقل

حدة أساسية لتكوين فالعالقة بني االبن والعم اليت تعد و ،لسانيلا ختلو من الرتميز ،بنية احلقل الداللي

 أنَّمسلمة مفادها  التوجه علىهذا  بنىوين ،ةلسانيما فوق  عالقة هيما نَّإ ،للقرابة العائلية الداللياحلقل 

 .لسانيلا النسقأي خارج عن بناء  ،خرمن نوع آتساخ لبناء نا هي املداخل املعجمية

 

 :ة لسانيمقاييس ب ـ 
 

 لسانيلا النسق بنيةمن  اانطالًق، ةلسانيالبحث عن مقاييس  ىلإ نييلسانلابعض  تاهتماما تانصرفد لق  

، يعهاوتوز،احلقولتعتمد يف تصنيف تسمح بتكوين جمموعة من املعايري  ،جماالت تأسيسية يهيئالذي  نفسه

 .املعني لسانيلا النسقوفق ما يسمح به 

 

 : يأتيما  الداللياليت شاع استعماهلا يف رحاب التحليل  ةلسانيلاومن املقاييس   

 

                                                           

 . أنثروبولوجي و لساني أمريكي(:  0882ـ  0804)  Floyd G. Lounsburyـ  ( 1)

2 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle.   p84  .  
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 :المعجمية معانيالـ 1

 

 منهجًيا جند حتواًل ،ةالدالليل وجتريبية يف ظل نظرية احلق ما حتقق من إجراءات ملًيا إذا ما تفحصنا إننا  

اليت تعد وحدات  حدود املداخل املعجميةقادرة على ضبط  وما يوفره من تفسريات، املعجم بنيةصوب 

فرضية  علىاملنهجي  التوجههذا  يقومو ،ةالدالليا الحصر له من احلقول ن عدًدتكوِّ أنميكن هلا ، ةلساني

تكون قاعدة مناسبة للتصنيف  املعجمية عانيامل أنَّواليت مؤداها ، Hjelmslevمسلف لي إىلنسب ُتة لساني

  .(1)للمعجم  البنيوي

 

فحاول ، مونانجورج  جاء أْن إىل ومن يقتفي أثره، مسلفليعند ا للبحث مشروًع فرضية ال هذهوظلت   

 تسميةو ،(0856)ملعجم السكن  البنيوي تصنيفه أثناء، لسانيلايف الواقع فرضية ال هذهروز  حينئذ

 بعرضه على ( Domestic /Domestique ) حاول مقاربة مفهومذ إ ،(0856) األليفة احليوانات

 فتبني له يف ظل هذا اإلجراء ،خرآ إىلفوجد املفهوم خيتلف من معجم  ،ةلسانيلا يف بيئته املعاجم السائدة

 نَّإال أل وما ذلك ،الداللياحلقل  بنيةا يف حتديد ا دقيًقمقياسًي لتفسري املعجمي الميكن لنا اختاذها أنَّالتجرييب 

 ايكون حديًث أْن التفسري املعجمي اليعدو أنَّ إىليعود ، خرآ إىلم من معج، املفاهيماالختالف يف 

 .أو العلمي البحت أو املنطقي الدالليالتفسري  إىل اليرقى ،معنيا عن تصور اجًتن (اتربوًي)ابيداغوجًي

   

ا هناك تفاوًت أنَّطاملا  ،هذا السبيل ليس مبجد أنَّ فتبني أيًضا ،ع املفهومالتفسري بتوسي إىل جلأ بعضهمولذلك   

املفهوم  التفسري بتوسيع بنىت عندما ،مونانوذلك ما حدث جلورج  ،أخرى إىلمن بيئة  املفهومية يف القيمة

بوصفها ، ?Que sais-jeجمموعة  فاعتمد لتحقيق ذلك ،األليفة للحيوانات الداللياحلقل  بنيةلضبط 

ا عند والتذكر إطالًق ،عند بعضهم األيًفا ًناتعد حيو (النحلة)فوجد ، احملتملة املفاهيمأولية ملقاربة  مدونة

 (2).ضمن هذا التصنيف  اآلخربعضهم 

 

وذلك  ، احلقل الداللي بنيةا لكافًي اتقدم حتديًد أْن االميكن هلا أيًض ،ةالتفسريات العلمية احملض أنَّكما    

 :  لسببني

 .ةلسانيلااعتباطية العالمة : أوهلما 

  (3).ةلسانيلااخلربة غري  ميادين غياب تغطية معجمية لكثري من:  اآلخرو
                                                           

1 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle.  p85. 

2 - Ibid. p86. 

3- Ibid .p87. 
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 ؛التفسري املرجعي إىل وهو اللجوء، خر يف جمال املقاربة املعجميةا آتوجًه وهلذا كله يقرتح بعض الباحثني  

ما ميكن  ربقد هأنَّ هيو ،معروفة ةهيبد يقوم هذا التوجه علىو ،ا الكلماتإليهاليت حتيل  أي تعريف األشياء

تولوجي ناألعن طريق التفسري  إليهميكن الوصول  ،لسانيلاعن طريق التفسري  عنىامل إىلالوصول 

Ontologie (الوجودي)،  ا يف خاًص حينما أفرد فصاًل، مونانهذا التفسري جورج  أهمية إىل أشاروقد

 الذهين ملعرفة املفهوم هأنَّ إىل ومرد ذلك ،(لوجيا ترمجةتوناأل):بـ عنونه (نظرية للرتمجةاملشاكل ال) كتابه

 اليتلولوج يف جوهر األشياء ا إىلما ينبغي لنا جتاوز ذلك نَّإو ،اليكفي معرفة الكلمات ،للصور السمعية

زل عن الظواهر االجتماعية ا  مبعا جيًد؛ ألنَّه قد يعسر علينا فهم هذه الكلمات فهًما الكلماتإليهحتيل 

 .اإليهاليت ترمز  فيةوالثقا

 

اللغة اكتساب  آللية ايعد رفًض ،أي رفض أو تقليل من القيمة العلمية للتفسري املرجعي نَّإف ،ومن ههنا    

 (1).الوسط اللغوي جنبية مبعايشةا لتعلم اللغة األيعد رفًض ،نفسهيف احلني  هأنَّكما  ،الطفل عند

 

 :لوجيـ فونوالتفريع المورفوـ 2

 

 لسانيلا النسق ىبنيف توزيع  عليه يعتمدا مقياًس ةالداللي فونولوجي يف ظل النظريةـ التفريع املورفوأضحى   

الدارسني  لدىا شائًعهذا املقياس نلفي  ،النسقالشكلي هلذا لها النسق يف جمم نتكوِّ، متميزة جمموعات إىل

 داللية ذ ردح غري قليل من الزمن يف تصنيف حقول نم هذا املقياس تبنتإذ جند عصبة منهم  ،األقدمني

ل حلق اا خاًصيفرد كتاًب موهو األمر الذي جعل بعضه ،لتشكيلتعد نواة ا فونولوجيةـ مورفو بنيةمن  اانطالًق

 جمموعات فرعية قائمة الذي ضمنه (هـ230)ككتاب املقصور واملمدود البن دريد البنى اللسانية من حقول 

 : اآلتيذلك بالشكل  وميكن لنا توضيح ،فونولوجي –التقابل املورفو  على

 .خمتلف عنىفيقصر وميد وامل ما يفتح أوله

 .خمتلف عنىاملوفيقصر وميد  ما يكسر أوله

  .واحد عنىفيقصر ويفتح وميد وامل يكسر أولهما                           ملمدود             قصور واحقل امل

 واحد عنىكسر فيمد وامليفيقصر و أوله يضم ما  

 (2).واحد عنىفيقصر ويكسر فيمد وامل ما يفتح أوله     

 

                                                           

1 - Claude Germain, La sémantique fonctionnelle. p88. 

 .وما بعدها 30، ص بن دريد، املقصور واملمدودـ  ا( 2)
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من احلقول  جمموعةالذي تضمن  ،أدب الكاتب هيف كتاب (هـ325)ا عند ابن قتيبة جند هذا املنوال مألوًف    

بهذا  الذي ميكن لنا توضيحه (ٌةَلْعوُف ٌةَلْعِف) من ذلك حقل الثنائية ،فونولوجيـ توزيع املورفولا على القائمة

 :الشكل

  ٌةِوْسوُك ٌةَوْسِك

  ٌةَوْشوُر ٌةَوْشِر

  ٌةَوْدوُق ٌةَوْدِق

  ٌةَوْسوُأ ٌةَوْسِإ                                                                           ٌةَلعْْوُف ٌةًلْعحقل ِف

  ٌةَوْسوُن ٌةَوْسِن

  ٌةَوْبوُح ٌةَوْبِح

  ٌةَقْفوُر ٌةَقْفِر                                                                                                   

 (1) ٌةَيْنوُك ٌةَيْنِك   

 

ا الذي يعد معجًم املخصص :كتابهيف  (هـ462) سيدةعند ابن  ،هلذا املنوال كذلك رائدة أصوال جند  

من احلقول  اا كثيًفزمًخ يف ثناياههذا الكتاب  يتضمنحيث  ن منافس يف الرتاث اللغوي العربي،دو احقلًي

هو  فإذا ،اا هاًمله قسًم جي الذي أفردوفونولـ املورفو س التفريعايمق :منهاوفق مقاييس متنوعة ، املصنفة

 الذي ميكن لنا توضيحه( ٌلَعوَف ٌلْعُف)حقل خاص بالثنائية  مثاًل من ذلك .للتفريع احملورية بنيةاأليتنوع بتنوع 

 :اآلتيبالشكل 

  ُمَقوالسَّ ُمْقالسُّ

  ُمَدوالَع ُمْدالُع

  ُطَخوالسَّ ُطْخالسُّ

  ُدَشوالرَّ ُدْشالرُّ

  ُبَهوالرَّ ُبْهالرُّ                                                             ٌلَعوَف ٌلْعحقل ُف

  ُبَغوالرَّ ُبْغالرُّ

  ُمَجوالَع ُمْجالُع

 ُبَروالَع ُبْرالُع

 (1) ُبَلوالصَّ ُبْلالصُّ

                                                           

 .614، ـ ابن قتيبة، أدب الكاتب( 1)
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 :تقاقياالش التفريعـ 3

   

مألوفة يف  نزعة منهجية هيو ،اقيةة حسب األصول االشتقالداللياحلقول  توزيع إىلمييل  لساني هناك اجتاه  

ملعاجم وضعهم انفر غري قليل من أسالفنا حني  لدىعنه  هىا الينفقد أضحت مقياًس ،رتاث اللغوي العربيال

 .اللغوية

   

 ة الذي صنفهمقاييس اللغ يف معجمه ،(هـ286)ابن فارس لدىصورة هلا  أصفىالنزعة يف  هذهوقد تظهر  

 ،منهجهب فلنقارب عن كث ،ة العربيةمعجم اشتقاقي يف اللغههنا يعد أول  وهو من ،ةيوفق أصول اشتقاق

 .سبيلهلتوضيح ما حنن يف  من مناذجه بإيراد منوذج

 

 ،ومجال مع حسن شني والراء أصل واحد هو ظهور الشيءالباء وال"(:ر. ش. ب)يقول ابن فارس يف مادة   

ومسي البشر  ،ابشرته إىل وذلك إفضاؤها ببشرته ،املرأةباشر الرجل ومنه  ،نساناإلجلد  فالبشرة ظاهر

 ِتَرَشْبيقال َأ... تبشريًا  ا أبشرهًنويقال بشرت فال ،والبشارة اجلمال  ،والبشري احلسن الوجه ،لظهورهمشًرا ب

لرياح اليت تبشر واملبشرات ا ،كل شيء وكذلك أوائل ،وتباشري الصبح أوائله ،إذا أخرجت نباتها ،ُضْراأَل

 (2)".بالغيث
   

اليت ة منهج ابن فارس حني تفريعه األصول االشتقاقي، ز بوضوحيرب فيهنل، ا هذا النموذجإذا تأملنا ملًيو 

تتمحور حول  ،داللية بنيةن يف معظمها فروع تكوِّ إىلميكن تفريعها  ،داللية حقواًل ةلسانيتعد من وجهة نظر 

 .نواة اشتقاقية واحدة

 

 : ةاآلتيحصر منهجه يف املراحل  –موذج املذكور سابًقايف ضوء الن – ميكن لنا حينئذ  

 .والسوابق واللواحق ،من الصوائتصامتية جمردة متوالية وهو  ،حتديد األصل االشتقاقيـ 0

طة بواس حقق هذا املفهوم يف الواقع اللغويحيث يت ،يرتبط باألصل االشتقاقياملطلق الذي  حتديد املفهومـ 3

 .التفريع

 .عنىولواحق تنوع امل ،وإضافة سوابق ،بإدخال صوائتتفريع األصل ـ 2

                                                                                                                                                                                       

 . 422/ 0ـ ينظر ابن سيده ، املخصص ، ( 1)

 (.بشر)ـ ابن فارس ، املرجع املذكور سابقًا، مادة ( 2)
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خيتلف  هأنَّإال  ،العرب ناسوم بلسيف معجمه املو ،(هـ200)ا عند ابن منظور مألوًفنلفي هذا املنهج نفسه   

، احملتملة اليت ميكن توليدها يتحقق يف كل الفروع، عام عنىط األصل الثالثي مببالير كونهعن ابن فارس يف 

 : يتوضح من خالل هذا النموذج قدوهو ما 

الذي ( عرب)النواة توالية وليكن حقل امل ،هالواردة يف معجم ا حقال من احلقولننتقي اعتباًط أْنميكن لنا 

  (1) :اآلتييف التفريع  احملتملة اول حصر فروعهحن
 اإلْعَراب   َعْرََبء   َعَرِبي  َعَرٌب 
 اإلْعَراَبة   َأْعَرِبي  َعرييٌب  َعّرَب 
 اْلَعرَّاب   ع ر وبييَّة  عيَراَبة  ع ْربٌ 

 اْلَعَربييَّة أْعَراب  ع ر وَبة  بَ َعري 
 العيَرابَة  َأَعارييب  َعر وَبة  َعر بَ 
 اْلَعَربَة َعْرَبنَ  َعايريَبة  تـََعرَّبَ 

 اْلَعَرََبت اْلَعاريب   اْستَـْعَربَ  َأْعَرَب 
 رُّب  التَـّعَ  اْلَعْرب ون   م ْستَـْعريب  أْعر ب 
َرب   اْستيْعَراٌب  يـَْعر ب   التَـّْعرييب   اْلَعبـْ
 اْلعيْرب   اْلَعَرب   م ْستَـْعريَبةٌ  َعر وبٌ 
 اْلَعر وب              اْلم َعاَربَة   م تَـَعرّيَبةٌ  عيَراٌب 

 
 –ظهر ت ،ا عن التحقيقواليت جتعل التماسها سيظل قصًي ،احالًي ةالداللياحلقول  نظرية تواجهاليت  املعضلة

 :يأتيفيما  –بشكل عام 

 .وتصنيفها لسانيلا النسقة يف الدالليصعوبة حصر احلقول ـ 0

 .كل حقل يف اهلامشية واملداخل املعجمية ،بة التمييز بني املداخل األساسيةصعوـ 3

 (2).كل حقل يفة بني املداخل املعجمية الداللي العالقاتصعوبة حتديد ـ 2

ة الدالليا للنظريات قد مهدت السبيل منهجًي كانت ،ةالداللينظرية احلقول  نَّإولكن مهما يكن من أمر ف

 .الالحقة

 

 

                                                           

 (.عرب)ـ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( 1)

 .55أمحد خمتار عمر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص ـ ينظر( 2)
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 :التفسيريةالنظرية  ـ  4
    

ظل النظرية الذي حدث يف  ةلسانيلايف علم الداللة بالتحول املنهجي ملسار الدراسة  التفسرييةتقرتن النظرية   

حد  ة علىالدالليو،ة نوعية يف جمال الدراسة الرتكيبية وهو التحول الذي يعد قفز ،التحويليةو التوليدية

 .سواء

يف مرحلتها  التوليدية والتحويليةة لسانيلا النظرية أنَّهو  ،ذي بدء بادئ ،إليهيشار  أْنما هو جدير بو  

اليت  ةلسانيلابالنزعة  ها تأثرتنَّإال أل ذلك ناوما ك ،التحليلي يف النموذج الداللي اجلانبأهملت  ،اجلنينية

األشكال  ينحو حنو مقاربة امنواال وصفًي أهيَّيف رحاب املنهج الوصفي التوزيعي الذي  ،آنذاك سائدة كانت

 .مقدرة عميقة الظاهرة من بنىخلف األشكال  ملا يتوارىاعتبار  أدنىدون ة لسانيلا

 

( الرتكيبيةالنظرية أوجه ) :هكتاباستدرك ذلك يف ، التوليدية والتحويلية اتلسانيلارائد  ،تشومسكي أنَّغري   

 ناسواء أك ،امًعتفي يف جمملها مبتطلبات الدال واملدلول  شتىمباحث  ضمنهوهو الكتاب الذي  ،(0856)

 .الرتكيبية البنية ،أم اإلفرادية البنيةيتعلق ب ذلك

 

بها كاتزوفودور  قامتلك احملاولة اليت  الدالليدماج التحليل الرتكييب يف التحليل جادة إل أول حماولة كانت  

Katz et Fodor (0852)،  وكاتز وبوسطالKatz et Postal (0854)، احملاولة اليت  هيو

 ،حينئذ،اليت أضحت تنعت صياغة منوال النظرية التوليدية والتحويلية تبناها تشومسكي فيما بعد إلعادة

 . ( Théorie standard /  Standard Theory) بالنظرية النموذجية

 

العميقة  بنيةللتتم يف اجملال اإلجرائي  ،للرتكيب ةالدالليالتفسريات  أنَّا كاتز وبوسطال مبدئًي د افرتضلق   

ا أمَّ ،العميقة البنية مستوىتتوافر يف  الداللي املكّوناليت يقدمها  ةالدالليكل املعلومات ك ولذل ،دون سواها

 (1) .للرتكيب الداللي احملتوىا من ري شيًئفلن تغ  البنية هذه على ؤهاااليت حيتمل إجرالت يالتحو

   

 أْنتشومسكي ب إىل (وبوسطال  ،روفودو ،زكات )أساسها الثالثي  اليت أرسى ةلسانيلالقد أوحت الفرضية   

 الداللييف جمال التفسري  بذلك ما فاته فاستدرك ،0862 نظر يف منواله الرتكييب الذي وضعه سنةيعيد ال

 وُقُعَت اليت ما فتئت، تلك الفجوة  الفجوة املنهجية؛ أي إدماج الرتكيب يف الداللة مألحيث  ،الرتكيبية بنىلل

                                                           

 . 55ـ ينظر أمحد خمتار عمر ، املرجع املذكور سابًقا ، ص( 1)
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ظام اللساني حسب الفرضية للنة الدالليو الرتكيبية اتقالاستكشاف الع إىل حيث انصرف ،ةلسانيلااجلهود 

 .اجلديدة

 

، مكون تركييب: ا ذا مكونات ثالثةلسانًيمنواال  التوليدية والتحويلية ةلسانيلاومن ههنا أصبحت النظرية   

توليد  الوحيد القادر علىالتوليدي  املكّونفهو  ،الرتكييب املكّونا أمَّ ،فونولوجيومكون  ،دالليومكون 

 :و إذ ذاك خيضع لنوعني من القواعدوه ،ة دون سواهيالرتكيب البنىعدد الحصر له من 

 

القواعد  هذه تسمىو ،الرتكيبية للجملة ناؤشر األركالقواعد اليت حتدد م هيو ،ساسيةالقواعد األ:أوهلما

 أْن إىلمنها  يتألف أْناليت ميكن له  الفرعية نااألرك إىلالركن النواة  تفريع أي إعادة ؛الكتابةإعادة بقواعد 

القابلة إلدخال الصورة  هيو ،وما ينبغي له ذلك، ا عداها يتجلى فيم اليت ال النهائيةالصورة  إىل ينتهي

 .ة املختلفةيإلجراء القواعد التحويل وقابلة أيًضا ،خل املعجميةاملدا

 

 :اآلتيوميكن لنا توضيح ذلك ذلك أكثر  باملشري 

 

 

 .ركن التكملة+ سناد ركن اإل                                               مجلة   

 .كن امسير+ ركن فعلي                                   سناد        ركن اإل

 .زمن+ حدث                                               ركن فعلي 

 .اسم+ تعريف                                          ركن امسي  

  

 ،السطحية بنيته إىلالرتكيب  ينتهيها تالقواعد التحويلية اليت بواسط هيف ،من القواعد اآلخرع ا النوأمَّ  

يطغى ها الفيصل الذي نَّإإذ  ،آخر إىل ناختتلف من لس هيو ،اختيارية أخرىو ،إجباريةد قواع نانوع هيو

 مكونانوالفونولوجي فهما  الداللي املكونانا وأمَّ ،املختلفة ة  لسانيلا األنساقعداه يف التمييز بني على ما

 (1).ليس إال تفسرييان

  

 

 : اآلتية بالشكل وميكن لنا توضيح جهاز النظرية التوليدية والتحويلي

                                                           

1- Noam Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique. p31. 
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  دالليتفسري                          داللية قواعد           عميقة               بنية                      قواعد أساسية

 

 قواعد حتويلية                                             

                      

 تفسري فونولوجي          قواعد فونولوجية                                          طحية            س بنية                      

 

 املكّون إىلد تة اليت ترالدالليالقواعد  أنَّهو  ،أعاله إليهمن الشكل املشار  استخالصهلنا ميكن  ما نَّإ  

 املكّون إىلاليت ترتد  عن القواعد التحويلية مبعزل تعمل – كما ذكر يف حينه تفسرييوهو مكون  – الداللي

 كانتأالقواعد التحويلية سواء  نَّإومن مثة ف ،العميقة بنيةلل لسانيلاإجراؤها احليز  إذ ال يتعدى ،الرتكييب

السطحية  البنى نَّإال أل ذلك ناوما ك ،للرتكيب الداللي احملتوىا من التغري شيًئ إجبارية أم  ،اختيارية

 اجلوهرية القادرة على البنية هيو ،عميقة واحدة بنية إىلجمملها لية ترتد يف طة القواعد التحوياساملشكلة بو

 .تقديم التفسري الكايف للرتكيب

  

 أنَّمؤداها ة لساني فرضية  على منهجهيف تأسيس  لاملنوال التوليدي والتحويلي يعوِّ نَّأل ؛ذلك ناوك  

يقوم أي  ؛حنو تركييب يفسر اجلملة على ،الفعلي للكالم تلقيهأو  أدائهاء أثن للغته املثالياملستمع  -املتكلم 

 .الرتكيبية نااألرك املداخل املعجمية على معانيسقاط بعملية إ

 

اللغويني العرب  لدىمألوفة كانت فرضية ال هذهجند  ،ا الرتاث اللغوي العربيلنتفحص ملًيالتفتنا إذا ما    

 :أنيقول يف هذا الش ،ية الرتكيب يف العملية التواصليةأهم إىلما مرة  ومأأ اجلرجاني نافقد ك ،األقدمني

يف عقل واليصح  ،فال يقوم يف وهم. النحو  معانيمن  وجمردة االكلم أفراًد عانيمبيتعلق الفكر  أناليتصور "

 يريد أْنري اسم من غ معنىوال يتفكر يف  ،يف اسم إعماله يريد أنَّفعل من غري  معنىيتفكر متفكر يف  أن

الكلم  عانيمبالفكر اليتعلق  نَّإقول ين لست أأنَّواعلم )...(  له أو مفعواًل فاعاًل جعلهو ،فيهإعمال فعل 

 (1) ."النحو معانياليتعلق بها جمردة من  هنَّإين أقول ولكنَّ ،أصال املفردة

                                                           

 .204اجلرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص ـ  ( 1)
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اللغة  هيو ،ةينساناإليقة اللغة بل قاله عن وعي عميق حبق ،اواعتباًط اهذا القول عفًواجلرجاني مل يقل   

هي و ،(1) "عن أغراضهميعرب بها كل قوم ها أصوات نإا حدها فأمَّ : "بقوله( هـ283)ها ابن جيناليت حدَّ

ديث مسحة التوارث الفكري احلالتدارس  اق القرن الرابع اهلجري لتضفي علىمياءة صائبة تنبعت من أعمإ

 .املختلفةجيال عرب األ

  

 معجميةاجملتمع اللغوي عن طريق ما يوفره هلم الرصيد املعجمي من مداخل بني أفراد تواصل ال يتم ال   

احلقيقي بني أفراد اجملتمع بل يتم التواصل  ،مكبلة بقيود حقلها عجماءة لسانييف حقيقتها وحدات  هياليت 

الكفاية اللغوية اليت  اخلطي يف ظل وفق ما يسمح به طابع اللغة ،ةلسانيلاعن طريق الرتكيب بني الوحدات 

عما عداه عن الكائنات احلية  نساناإلالكفاية اليت يتميز بها  هيو ،للغته املثاليميتلكها املتكلم املستمع 

 .لسانيلا النسقالرتكيبية اليت تعد نواة اآللية يف التحكم يف  تتجلىالكفاية  ذهصورة هل أصفىو ،ىخراأل

 

 املكّونأهمية  إىل اتارخيية مبكرة جدًّ يف حقبة تنبهقد  اجلرجاني نَّإ :ميكن لنا القول هذا املنطلق ومن    

 ،امللفوظات  نتاجإل فاعلة  آلية بوصفه، الرتكيبية البنىتوليد  يف عملية عميق دورهوأدرك بوعي ، الرتكييب

 ،لقرن العشرينمن مبتكرات ا – ة  لسانيلايف ظل تطور النظرية  –الرتكييب يعد  املكّونوهذا اإلدراك ألهمية 

 اتلسانيلأصبح املتتبعون للمسار التطوري  أْندرجة  إىل التوليدية والتحويليةيف النظرية  قطب الرحى كانإذ 

الرصيد  إىل عجلىهؤالء لو التفتوا التفافة  أنَّبيد  ،ا مل تعرف من قبلبكًر املقاربة املنهجية هذهحيسبون 

ميكن  معرفية  إجنازاتتزخر بزخم علمي كثيف ذي  ،ية صلدةلوجدوا أرض ،لرتاث اللغوي العربيلاملعريف 

 .يف الثقافة اللسانية املعاصرةتسهم يف حل كثري من املشاكل العلمية  أنهلا 

 الكافية ) ةيف خطببقول ابن مالك  اجلرجاني إليهردف ما ذهب ن أْن بنا اًيويكون حر

 ْم سناُه ِفي سنْهَدْعُت نفُس إْنوال      وبعد؛فالنحُو صالُح األلسنْه                 

 (2)وِم ذا إذعاِنُهْفِة امَلَوْلوَج         اِنيَعِب امَلُجانكشاُف ُح ِبِه                 

 

ر شكلي همه الوحيد هو وصف الفكر النحوي العربي ليس بفك أنَّ إىلاإلمياءة من ابن مالك  هذهتهدي    

بل هو فكر ينحو صوب  ،كييبالرت املكّوناليت يولدها  ة الضمنيةالليالد البنيةة مبعزل عن يلوظيفا العالقات

                                                           

 .022، اجلرجاني ، دالئل اإلعجاز ـ (  1)

 .0/066، شرح الكافية الشافية ،  ابن مالك ـ ( 2)
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 ْنإو ،التحويليةووهذا هو جوهر النظرية التوليدية  ،للغته املثاليالكامنة يف ذهن املتكلم املستمع  عانياملة جتلي

مبعناها جملة الذي ميدها العميق لل ستوىامل"النظرية اليت جتعل من النحو ي هو ،العرض اختلفت طريقة

 (1)." عنىوحيدد هذا امل، األساسي
   

 البنية حيز اليتعدى والتحويلية  يف رحاب النظرية التوليدية الدالليالتفسري  إنَّ: بدء نقول عود علىو  

إجراء القواعد  نَّإف ،ومن ههنا ،ن األساسالتوليد الرتكييب للمكّو آلية نتاج إجراء هيالعميقة اليت 

كل  نَّإف ،ومن مثة،ذلك وما ينبغي له الداللي احملتوىنال العميقة سوف الي البنية لىاملطبقة ع التحويلية

يتم إجراؤها مبعزل عن ، من قواعد الداللي املكّون يوفرهيتم يف رحاب ما  ،حمتمل للرتكيب دالليتفسري 

هلا من  أنَّو ،يبالرتك معنىها قواعد التغري أنَّأي  ؛معنىقواعد حافظة لل ":هياليت  القواعد التحويلية

 املكّونالتحويلي و املكّونكال من  نَّإولذلك ف (2)."أو حتذف أو تبدل  أو تنقل  القوة ما جيعلها تضيف

 .اآلخرمستقلة تعمل يف حيز خيتلف عن  آليةيشكل ، الداللي

 

 ،عميقة بنية إىل دترتها نَّإمهما اختلف نسقها ف لسانيلاالسطحية للنظام  البنى نَّإف ،ما مت ذكره وبناء على  

التحويالت احملتمل  نَّإومن مثة ف .ة دون سواها على تقديم التفسري الكايف للرتكيبالفريدة القادر البنية هيو

 (3) .للرتكيب الداللي احملتوىا من ها التغري شيًئنَّإف، مهما تعددت، إجراؤها

  

ا مكوًن بوصفه- الداللي املكّون أنَّ اهيممفمن النظرية التوليدية والتحويلية  وفرتهيتبني من خالل ما   

 :لسانيلاضربني أساسيني من أضرب الدعم  يرتكز على –ا تفسريًي

من  يف ظل التمايز معنىو مبنىا داخل املعجمية تتفاوت فيما بينهوهو جرد مفتوح من امل ،املعجم: أوهلما 

 .دالليةو، وتركيبية، حيث قبوهلا مسات فونولوجية

املداخل  معانيتمع من إسقاط املتكلم أو املسالقواعد اليت بواسطتها يتمكن  هيو ،إلسقاطقواعد ا: اآلخرو

 (4).حنو تركييب يتم تفسري اجلملة على ،ومن ههنا، يف الرتكيبالعقد الركنية  على املعجمية

 

                                                           

 .32ـ محاسة عبد اللطيف ، النحو والداللة ، ص ( 1)

 .66ـ  مازن الوعر ، حنو نظرية لسانية عربية حديثة ، ص ( 2)

 .64ـ  ينظر عادل فاخوري ، اللسانية التوليدية والتحويلية ، ص ( 3)

 .041ص  (النظرية األلسنية  )ـ ينظر ميشال زكريا ، األلسنية التوليدية والتحويلية ( 4)
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 ،ؤلفات الرتاثيةيف ثنايا امل شاع استعماله مبلفوظ سبيلهنوضح ما حنن ب أْن املقامهذا يف املستساغ من يكون    

يف اجلملة ة لسانيلاللعناصر  الوظيفيةدور العالقات  للتدليل علىا ذًجوأمنامللفوظ الذي ما فتئ يتخذ  ذلك

خاصية  هيو ،امللحقة بأواخر الكلمات (حركات اإلعراب) الوظيفيةبتغري املميزات  العربية اليت تقرتن

 .العربي للسانابها يتميز  وظيفية

  

تظل  أْنإال  وتأبى ،الوظيفيةباملميزات  القرتانالدالة تنفر من اة لسانيلامن العناصر  اًرنلفي نز اأنََّنبيد    

 ،للرتكيب الوظيفياليت تقوم بها يف النسيج  الوظيفية األدوار كانتمهما ، املورفولوجية بنيتها حمافظة على

وهو األمر الذي جيعل  ،مسوغه نامهما ك، أي إحلاق فونولوجي ذي طابع وظيفيتنفر من  ،حينئذ ،هيف

يوسع جمال النمط القواعدي املميز  أْنالضرورة  فاقتضت ،واليذر حنو اليدع علىا من العسري ضبطها وظيفًي

 .ىخراألة سانيللا األنساقيف   شاعانيالعربي ليشمل منطني تركيبي لسانيلا للنظام

إذ  ،ةلسانيلا األنساقمن  ا يف كثريا فارًزوظيفًي اًلالرتبة اليت تعد فيص هيو ،التزام الرتبة احملفوظة: أوهلما

التمييز بني املسند  ،حينئذ،اليسريفيكون من  ،لسانيلكل عنصر الرتكيبية الوظائف  طتها حتديدبواسيتم 

 الوظيفيةالرتتييب يف حتديد األدوار  هذا النمط النحاة العرب األقدمون وقد تبنى .واملفعول، إليهواملسند 

هذا  من ذلك ،(حركات اإلعراب)الوظيفةاملميزات بواسطة وظات اليت يصعب تفسريها لبعض امللف

 :امللفوظ

 .ىوَسُم ىيَسِع َبَرَض

 أْن إىل العربي بالفكر النحوي ىأدَّ ،يف هذا امللفوظ الوظيفيةيزات املم عن عدم وجودااللتباس الناتج إنَّ   

 معيار الرتبة نافك ،الدالةة لسانيلالرتكيبية للعناصر اتحديد الوظائف ميكن اعتماده لخر يبحث عن معيار آ

 ،السابق لملفوظالرتكيبية ل بنيةلاليت تكوِّن ا الوظيفية عليه دون سواه يف استكشاف العالقاتل املعيار املعوَّ

 : املشري الرتكيبية لتلك العناصر تشكل هذا توالية امل أنَّ ،عندئذضح فات

 مسند                          ضرب              

   إليهمسند                                     يسىع

 مفعول                                     موسى

هناك ملفوظات يعسر حتديد  نَّإإذ . (عنوية حسب تعبري النحاة األقدمنيم قرينة)دالليةوجود مفسرة  :اآلخرو

 وما يقدمه، الداللي املكّون إىلاللجوء  ذلك فاقتضى ،عيار الرتبةطة ماسالدالة بوالوظيفية عناصرها أدوار 

 ،أولية املعجم من معطيات يوفرهما  على باالعتماد، حدة على لسانيومات حول مدلول كل عنصر من معل

 الوظيفية عانياملية يف األول عانياملإلدماج  ،من إجراءاتقواعد اإلسقاط  توفرهما  على أيًضاوباالعتماد 

 .كيبللرت
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 . نعتمد هذا امللفوظ هأنولتعميق ما حنن بش 

 (1) ىيَسِع ىَرْثمَُّك َلَكَأ

حنو تركييب يف ظل  وتفكيكها على، ةالداللي شفرتهتفسري  عليهاملتلقي قد يعسر  أنَّ ا يف امللفوظيظهر لنا جلًي  

 : ذلك لسببني ناوك ،احملض النحوي النسق يوفرهما 

 (.اإلعرابحركات ) الوظيفيةلملفوظ ختلو من املميزات لة  لسانيلاالعناصر : أحدهما

 .(اداللًيأي غري مقبولة )استقبال مجلة غري أصولية  إىلا حتًميؤدي  اعتماد معيار الرتبة احملفوظة: اآلخرو 

  

يسهل  وهنا ،احلاالت هذها يف مثل كثرًي عليه ُلوََّعالذي ُي الداللي املكّونشكال دور اإل هذهيربز يف ظل   

 : يف شيئني  الداللي املكّونوينحصر عمل  .حنو تركييب على امللفوظتلقي تفسري امل على

من  ،زةميعن طريق مساتها امل اليت يتم تفريعها وهو الئحة مفتوحة من املداخل املعجمية ،املعجم: أحدهما

السياق  يقتضيهضع ملا تقائي خيناومنها ما هو ،الذاتية للمداخل  البنية إىليرتد ، السمات ما هو ذاتي هذه

 .اقتضاء

 : ناالقواعد هدف ذهوهل ،قواعد اإلسقاط: اآلخرو

 .(معنىو بولة مبنىأي غري املق)التمييز بني اجلمل األصولية واجلمل غري األصولية أـ 

 (2).لداللة اجلملة املقبولة وظيفيةتقديم مواصفات ب ـ 

  

 .للملفوظ ةاملكّونة لسانيلااليت يقدمها لنا حول العناصر  يةولاأل عانياململعرفة  ،بادئ ذي بدء باملعجم فلنبدأ   

هو  منها ما ،عيةا من السمات التفرياملعجم يوفر عدًد أنَّ ،خر من هذا البحثيف مقام آ إليه كما أشرنا 

 السمات الفونولوجية من اهتمامنا قصيفن ،اومنها ما يقع بني ذلك تركيًب ،دالليومنها ما هو  ،لوجيفونو

التفسري  آليةرة بصلة مباش ها ذاتنَّأل ؛ةالدالليبالسمات الرتكيبية و ئ، وجنتزها ال تعنينانَّأل ،هذا املقام يف

 .الدالليواإلسقاط 

  

جيدها ،ااملذكور سالًف الواردة يف امللفوظ ة لسانيلاناصر علاليت متيز امن يطلب السمات التفريعية لذلك فإنَّ و  

 :رييف هذا املش تتجلى

 

                                                           

 .023ـ  ابن يعيش ، شرح املفصل ( 1)

 .020ـ  ينظر جون اليز ، اللغة واملعنى والسياق ، ص ( 2)



 

 

318 

 /.فاعل / + ،/ متعد +/ تام / +                             كل أ

 ./فاكهة/+،/مأكول/+،/ حي  -/ ،/اسم/+                       كمثرى

 /.كلآ/+،/إنسان/+،/حي+/،/اسم/+                        عيسى

  :ات املميزة هلاالتنافر بني السم أو التوافقمقارنة بني العناصر من حيث  إجراء ،حينئذ،حناول

 /:كمثرى/االمسي كن روال /أكل/مقارنة بني الركن الفعلي ـ 0

 تنافر من حيث اإلسناد                  /مأكول / +                / كمثرى/ و / متعد/+                  أكل         أـ 

  تنافر من حيث اإلسناد         /         حي - /                 كمثرى/ فاعل حي+    /               أكل     ب ـ 

 /عيسى/االمسي الركن  ، /كمثرى/مقارنة بني الركن االمسي ـ 3

 .تنافر        /        حي/ +                / عيسى ،/ حي-/                       كمثرىأـ 

 . توافق             / حي  +/                   عيسى،/ فاعل حي -/                      كمثرىب ـ 

 

 /.عيسى/والركن االمسي /أكل/مقارنة بني الركن الفعلي ـ  2

 .توافق                   / كلآ/ +              عيسى ،/ متعد+/                      أكلأـ 

 .توافق                     /   حي / +                       عيسى،/ فاعل حي/+                    أكلب ـ 

  

بعد ذلك دور قواعد تي يأ ،خرا آواملتنافرة طوًر ،اطوًر فقها من السمات املتواوفر لنا املعجم تتابًعلقد   

فتقوم  ،اجلمل األصولية عن اجلمل غري األصولية يزيمت إىل –ا سابًق إليها أنكما أوم –اإلسقاط اليت تهدف 

بني السمات والتنافر  ،عن طريق التوافق الوظيفية نااألرك ية علىاألول عانيملابعملية إسقاط القواعد  هذه

 :ةاآلتيالصورة وتتم عملية اإلسقاط وفق  ،التفريعية املميزة

 

ليس من خصائصة  (كمثرى.)إذن/فاعل حي-/كمثرى أنومبا / فاعل حي/+                  أكل       ـ 0

 .(أكل)ـيكون فاعال ل أْنة الداللي

يكون فاعال  أْنميكن له ( عيسى.)إذن/فاعل حي+/(عيسى) أنَّومبا / فاعل حي/+         أكل        ـ 3

 .(أكل)ـل

 . يف هذا امللفوظ (أكل)ـفاعل ل( عيسى.)إذن/كل آ+ /(عيسى) أنَّومبا / مأكول/+                        كمثرىـ 2

 

 :امللفوظ بنية لميكن لنا إعادة تشكيل املشري الركين، نتقاءاالالفرز و اإلسقاطية القائمة علىيف ظل املعطيات 
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 ركن التكملة + سناد اإلركن               مجلة               

 .ركن امسي+ ركن امسي + ركن فعلي                  ركن اإلسناد       

 .مسند                    ركن فعلي          

 .إليهمسند                ركن امسي         

 .مفعول                ركن امسي         

 .أكل                                  مسند

 .عيسى                         إليهمسند 

 .كمثرى                مفعول            

  

الرتكيب  هىتنا ،االفعل رتبة وجتاوًر (املفعول) لسانيلايلي العنصر  أْن وبعد إجراء قاعدة حتويلية اقتضت  

 :السطحية بنيتهما هو عليه يف  إىل

 ىيَسى ِعَرْثمَُّك َلَكَأ

بالتقديم  القاعدة التحويلية اخلاصة من إجراء الرغم على ،مدلوله ا علىظل حمافًظ امللفوظ أنَّيالحظ 

 .والتأخري

    

يف رحاب النظرية التوليدية  تفسرييينعت باملنوال ال الذي الداللياملنوال  أنَّ ما تقدم ذكرهمن كل يستخلص   

عميقة اليت يولدها املكّون ال بنيةا للتفسريًيا مكوًن بوصفه الداللي املكّون على اأساًس يرتكز ،والتحويلية

مبعزل عن ، للرتكيبالتفسري الكايف  تقديم القادر على الوحيد املكّون  فهو من ههنا، للرتكيب األساس

 .العميقة بنيةلل الداللي احملتوىا من تغري شيًئ أْن اليت الينبغي هلا تحويليةالقواعد ال

  

 كاتز فرضية ا عن ا رويًدتبتعد رويًد ثر تشومسكي أخذتأتقتفي كانت ني لسانيلاعصبة من  أنَّبيد   

ن هؤالء  م غري قليل انربى نفرحيث  ،تشومسكي يف النظرية املعيارية اليت طورها فرضية ال تلك ،وبوسطال

فالصحيح يف نظر هذه  ،ةمن تفسريات مبعزل عن القواعد التحويلي تقتضيهوما  ،العميقة البنية أنيقلل من ش

ختضع لعدة  ألنَّ قابلة يف ذاتها بنية هيو ،للجملةالطائفة هو القول بوجود بنية داللية حتدد التمثيل الداللي 

 (1).ي كما هي عليه يف بنيتها السطحيةتنته ىل أْنحتويالت يتم من خالهلا إدخال املداخل املعجمية إ

                                                           

 .50، ص  ية والتحويليةعادل فاخوري، اللسانية التوليدينظر - ( 1)
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 املنوالنيواالختالف بني  ،التوليدية بالداللةظهور منوال جديد يعرف  إىلهذا التحول املنهجي  أدَّىلقد    

 داللية  بنية هيبينما  ،تشومسكي ومن تبعه لدىة يتركيب بنية هيف ،األساس البنيةاخلالف حول  إىليرتد 

 .ني عنهاملنشق لدى

 : اآلتينيبالشكلني  املنوالنيتوضيح االختالف بني  ميكن لنا

 :(تشومسكي) التفسرييةالداللة : األولالشكل 

 .دالليتفسري                   داللية قواعد            عميقة             بنية                               قواعد أساسية

   

 قواعد حتويلية                                              

 

 .ونولوجيفتفسري              قواعد فونولوجية                                     سطحية  بنية                         

 

 :الداللة التوليدية:  الثانيالشكل 

 .قواعد فونولوجية               حية    سط بنية          قواعد حتويلية                       داللية  بنية

  

 .تفسري فونولوجي                                                                                                             

  

ذو قاعدة  (الثانيالشكل ) أنَّحني ذو قاعدة تركيبية يف  (األولالشكل ) أنَّ إىلتهدي املقارنة بني الشكلني    

 الداللي احملتوىمن غري الت األوليف الشكل  القواعد التحويلية أنَّ إىلا املقارنة أيًض هذهوتهدي  ،داللية

 .الرتكيب يف إضفاء الداللة على ذات دور حاسم الثانييف الشكل  هيبينما  ،للرتكيب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

311 

 خاتمة
  

لعلمية للظاهرة اللغوية  من ي للمسار التطوري للمقاربة اإنَّ املنهج الذي اعتمدناه يف التعقب املرحل   

ية التفكري يف الظاهرة اللغو ، قد َبيََّن أنَّات الدراسة اللسانية من جهة أخرىوالوصف الدقيق ملستويجهة،

، وظل يتشكل عرب املسار التحولي هذا التفكري مرَّ مبحطات بارزة ، وأنَّتفكري قديم بقدم اإلنسان نفسه

يف النظرية اللسانية احلديثة اليت  ،واكتمل معرفًيا منهجًيا ،استقر إىل أْن ،ات اإلنسانية املتعاقبةللحضار

 .أضحت  قطب الرحى يف احلركة التأسيسية ملرتكزات الفكر اإلنساني املعاصر بكل جتلياته

 

لسان البشري من خالل عية لأنَّ اللسانيات من حيث إنَّها الدراسة العلمية واملوضوومما ال ريب فيه هو   

ظاهرة  كونهاة اخلاصة بكل جمتمع أضحت تتوخى العاملية أو الكلية، فهي تتعامل مع اللغة من حيث األلسن

 ، فإذا هي تستحيل إىل علم مشولي يشكل إطاًرا نظرًيا  لكثري من املعارف والعلومعامة يف الوجود البشري

 . ، واإلجراءات التطبيقيةظري، واملفاهيم واالصطالحاتري الن، من حيث التأطيف الثقافة اإلنسانية  املعاصرة

 

 :املباحث الثالثةما وقفنا عليه يف القول في جنمل أْن، ميكن لنا، حينئذ  

 

ـ  اهتم الفكر اإلنساني يف فرتة مبكرة جًدا من عمر احلضارة اإلنسانية بالظاهرة الصوتية، ويعود ذلك يف 

، إذ إنَّ الطبيعة اإلنسانية تواصلي بني أفراد اجملتمع البشريال النسقال جوهره إىل دور األصوات يف اكتم

 .ت لتحقيق عملية التواصل واإلبالغتقتضي بالضرورة العضوية والنفسية  واالجتماعية  استعمال الصو

 

وعية باملوض يتميزيكون موضوًعا علمًيا  ـ إنَّ اجلانب الصوتي يف الظاهرة اللسانية مهيأ بطبيعته احلسية ألْن   

 ، األمر الذي جعل اجلهودا ميكن إخضاعه للتجربة واالختبار، وهو من ههنوالدقة يف التحليل ،يف الوصف

، فنتج عن ذلك عطاء معريف ميكن أن ُيَعوََّل عليه يف تأسيس نظرية لسانية تنصرف إىل هذا النوع من الدراسة

ري من املظاهر الصوتية من كل جوانبها الفيزيولوجية قادرة يف ذاتها على تقديم التفسري العلمي الكايف لكث

 .والفيزيائية والوظيفية
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، من حيث إنَّها أهميتها يف األداء الفعلي للخطابأدركوا  ـ  استقطبت البنية الرتكيبية اهتمام الدارسني منذ أْن

 حصيلة معرفية ميكن أْن، فأدَّى هذا االهتمام إىل اكتمال اللسان البشريمكون أساس للعالقات الوظيفية يف 

 .املستمع املثالي للغة –ُيعول عليها لتفسري اآللية  الرتكيبية عند املتكلم 

 

لذلك انصرفت جهودهم إىل البحث عن أجنع  ،بالبنية الرتكيبية ا كبرًيالباحثون اللسانيون اهتماًمـ اهتم ا

، مما أثرى فعل يف البيئة اللغوية املتجانسةقة بالاملسالك الستكشاف طبيعة اآللية  الرتكيبية للبنى اللسانية املنطو

استمد مسة  الدراسة الرتكيبية بتكثيف نظري ظل ينمو ويتزايد يف ظل التحول الذاتي للنظرية اللسانية إىل أْن

 .النظرية املتكاملة القائمة بذاتها يف رحاب املنحى اللساني التوليدي والتحويلي املعاصر

ة بالداللة من حيث هي  معطى األقدمون على اختالف انتماءاتهم املدرسية واملذهبيلقد انشغل املفكرون   ـ 

ى املنوال الداللي ، وظل هذا االهتمام يسلك سبيله، ويقدم إجنازات معرفية ومنهجية  أضفت علعقلي

سرًبا عميًقا  ، وسرب أغوارهالألنظمة اللسانية، ظل يسهم يف النفاذ إىل البنية الداللية الضمنية طابًعا علمًيا

و حنو ، ومن ههنا أمسى املنوال الداللي ينحشرتكة بني أفراد اجملتمع البشريالستجالء اخلصائص الفكرية امل

 . والداللية لألنظمة اللسانية العاملية ،استكشاف األنساق الرتكيبية

 

م بعامة رحاب حركة العلوـ مرت الدراسة الداللية يف الثقافة اإلنسانية املعاصرة  مبحطات فكرية متميزة يف 

تضطلع يف جمملها بتقديم ، إىل ظهور نظريات داللية  متالحقةأدَّى ذلك كله  ،والعلوم اإلنسانية خباصة

 . التفسري الكايف والدقيق للداللة يف أي خطاب منجز يف الثقافة اإلنسانية
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 البيبليوغرافيا
 

 القرآن الكريم : أواًل 

 . املراجع العربية: ثانًيا

  :(هـ131)اآلمدي سيف الدين أبو احلسن علي بن أبي علي  

 .7619، بريوت دار الكتاب العربي 0يد اجلميلي ط، حتقيق ساإلحكام يف أصول األحكام 

 :إبراهيم أنيسـ 

 .3871الثالثة األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة  

 :ـ أمحد حساني  

، معهد اللغة العربية ، جملة جتليات احلداثةالتحويليةلسانيات التوليدية وـ البنية الرتكيبية يف رحاب ال 0

 .، اجلزائر 0883، العدد األول، وآدابها، جامعة وهران

 .3111ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ـ دراسات يف اللسانيات التطبيقية ـ حقل تعليمية اللغات ـ3

 .0882، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية رتكيبية،السمات التفريعية للفعل يف البنية الـ 1

 :أمحد مومن  -

 .3116،  اجلزائر ن املطبوعات اجلامعيةديوا ،3اللسانيات، النشأة والتطور  ط 

 :يوسف أمحد -

معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة ( 0883) 0، عدد بني اخلطاب والنص، جملة جتليات احلداثة - 0

 .ن، اجلزائروهرا

  .3112،القراءة النسقية، منشورات االختالف، اجلزائر  - 3
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 :( هـ1111)، عبد العالي حممد بن نظام الديناألنصاري -

 . دت ،بريوت،دار الكتب العلمية ،0ستصفى من علم األصول للغزالي ط، بهامش املفواتح الرمحوت    

 :أيوب عبد الرمحن  -

 .0828، العدد الثالث حتليل عملية التكلم، جملة عامل الفكر، - 0

 .0824.، جامعة الكويت الكالم، إنتاجه وحتليله - 3

 :( هـ1151) بن علي بن حممد  التهانوي ، حممد علي -

يئة املصرية العامة ، اهلفي عبد البديع وعبد املنعم  حسنيحتقيق لط ،والعلوم كشاف اصطالحات  الفنون 

 .  7610للكتاب 

 :( هـ380)التوحيدي أبو حيان  -

 .، بريوت، دتاإلمتاع واملؤانسة، حتقيق أمحد أمني  

 (:هـ 430)الثعاليب أبو منصور  -

 .، بريوت، دتفقه اللغة وسر العربية، مكتبة احلياة 

  :(هـ255)اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر  -

 .7611مكتبة اخلاجني القاهرة   ، 1، حتقيق عبد السالم هارون طالبيان والتبيني 

 (: هـ 471)ي عبد القاهر ، اجلرجان -

 .0823، الغة، حتقيق عبد املنعم خفاجة، القاهرةأسرار الب - 0

 . 0824، دالئل اإلعجاز، دار املعرفة، بريوت - 3

 :(هـ111) ،اجلرجاني علي بن حممد -
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 . ، طهران   إيران  دتالتعريفات - 7

  ،طالع األنوارلوامع  األسرار يف شرح م ،قطب الدين الرازي ،حاشية على شرح املطالع يف التحتاني  - 0

 . مطبعة البسناوي دت

 .7621، القاهرة نشره الكردي ، يف جمموعة شروح وحواشي الشمسية،حاشية على شرح الشمسية ـ  3

 (:هـ 392)ـ ابن جين أبو الفتح عثمان 

 . دت.، بريوت ، دار الكتاب، حتقيق حممد علي النجاراخلصائص - 0

 .0826. عراب، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشقاإلسر صناعة  - 3

 :احلاج صاحل -

 .اجلزائر 0824 سنة 4، جملة اللسانيات عدد العربية أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة - 0

 .، اجلزائر( 0823) 3، جملة اللسانيات، عدد مدخل إىل علم اللسان احلديث - 3

 :حسان عطوان -

 .(7661) 702عدد، جملة الرتبية وسيلة تواصل وتطور حضاري، ةاللغة والرتبي 

  :احلفين يوسف -

  .حاشية على شرح إيساغوجي نشره احلليب القاهرة دت       

 :محاسة عبد اللطيف -

 . 0822، القاهرة مطبعة املدينة 0النحو والداللة، ط 

 :حنون مبارك -

 .0822، املغرب اءدار توبقال، الدار البيض، مدخل للسانيات سوسري 

 :خرما نايف-
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 .0822، الكويت ء على الدراسات اللغوية املعاصرة، عامل املعرفةأضوا 

 ( :هـ 808)ابن خلدون عبد الرمحن  -

 .0824، املقدمة، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس

 :(175)اخلليل بن أمحد الفراهيدي  -

شورات مؤسسة  األعلمي ، منوالدكتور إبراهيم السامرائيزومي ، حتقيق الدكتور مهدي املخعنيكتاب ال  

 .62/ 0. 0822،  لبنان للمطبوعات ، بريوت

 :الداية فايز -

 .0826، دار الفكر، دمشق علم الداللة العربي 

 (:هـ 321)ابن دريد حممد بن احلسن األزدي  -

 .0826، دمشق دار الفكر. قيق ماجد حسن الذهيب، حتشرح املقصور واملمدود 

 (:هـ 565)الراغب احلسني بن حممد األصبهاني  -

 . دت . ، حتقيق حممد أمحد خلف اهلل ، مكتبة األجنلو مصريةاملفردات يف غريب القرآن 

 :رمزية غريب -

 .0822القاهرة  .التعلم دراسة نفسية، تفسريية، توجيهية

 : زكريا ميشال -

ملؤسسة اجلامعية ا 0ط ،(اجلملة البسيطة )لعربية األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة ا - 0

 .0822، بريوت، للدراسات والنشر

، ملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرا ،0ط  ،مبادئها وأعالمها( علم اللغة احلديث)األلسنية  - 3

 .0821بريوت
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ؤسسة اجلامعية ملا 3ط ،(النظرية األلسنية)األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية - 2

 .0825، بريوت للدراسات والنشر

، بريوت ملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرا 0ط ،مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة العربية - 4

0824. 

 :سام عمار -

 8111مارس  318، جملة الرتبية عدد معيحنو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي على املستوى اجلا 

 .قطر

  :(هـ414)ماسي أبو حممد القاسم  السجل -

 . 7612، الرباط املغرب ع البديع يف جتنيس أساليب البديع، حتقيق عالل الغزي، مكتبة  املعارفاملنز 

 :سعد مصلوح  -

 .3111، القاهرة دراسة السمع والكالم ، عامل الكتب

 (:هـ180)، أبو بشر عمرو بن قنرب سيبويه -

 .، بريوت ، دتارون، عامل الكتبالكتاب، حتقيق عبد السالم ه  

 :(هـ 1114)السيالكوتي عبد احلكيم اهلندي املعروف بابن مشس الدين -

، نشره الكردي القاهرة يف جمموعة شروح وحواشي  الشمسية ،على حاشية اجلرجاني على الشمسية حاشية 

7621 . 

  :، وناصر حامد أبو زيدقاسمسيزا    -

 .7619. ،  القاهرة يةدار إلياس العصر( ميوطيقايلسمدخل إىل ا) أنظمة العالمات  

 (:هـ428)ابن سينا أبو علي احلسني بن عبد اهلل  - 
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و حييى مري علم، جممع اللغة العربية ،  حممد حسن الطيان،: حتقيق أسباب حدوث احلروف، - 0

 .0822 ،دمشق

 .0821، حتقيق حممود اخلضريي، القاهرة، (العبارة ) الشفاء  - 3

 :هني عبد الصبورشا -

 . 0821،  2يف علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 :ـ طحان رميون 

 . 0820، دار الكتاب اللبناني ، بريوت ،  3ـ األلسنية العربية ط 0

 . ـ فنون التقعيد وعلوم األلسنية ، بريوت ،  دت  3

 :ـ عبد القادر املهريي  وآخرون

 . 0825ملعهد القومي لعلوم الرتبية ، تونس أهم املدارس اللسانية ، منشورات ا 

 (: هـ400)ـ العسكري أبو هالل

 .0852، دار اآلفاق اجلديدة بريوت 4الفروق يف اللغة ط 

 ( :هـ505)ـ الغزالي أبو حامد 

 .0233القاهرة  0ـ املستصفى من علم األصول ط 0

 .تدار املعارف القاهرة د 3ـ معيار العلم ، حتقيق سليمان دنيا ، ط 3

 :ـ فاخوري عادل 

 . ـ علم الداللة عند العرب، دار الطليعة ، دت  0

 .0821، بريت،  0ـ اللسانية التوليدية والتحويلية ، ط 3
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 (: هـ339)ـ الفارابي أبو نصر 

 .0820إحصاء العلوم ، حتقيق عثمان أمني ، القاهرة 

 (:هـ395)ابن فارس أمحد بن زكريا 

 . عبد السالم هارون ، بريوت،دتمعجم مقاييس اللغة ، حتقيق  

 :ـ الفاسي عبد القادر الفهري

 .0826اللسانيات واللغة العربية ، دار توبقال ، الدار البيضاء ،   

   :(هـ415)القاضي عبد اجلبار أبو احلسن األسد آباي  ـ 

إشراف طه  حتت حممود اخلضريي ، مراجعة إبراهيم مدكور ، املغين يف أبواب التوحيد والعدل حتقيق  

 . 7691وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، القاهرة  ،حسني 

 (:عاطف)ـ القاضي 

 .0826،  36ـ الداللة عند األنصاري ، جملة الفكر العربي املعاصر ، عدد  0

 (.0823) 08،  02، جملة الفكر العربي املعاصر ، عدد ( السيمياء)ـ علم الداللة عند العرب  3

 :دينـ كريم زكي حسام ال

 .0826أصول تراثية يف علم اللغة ، القاهرة ،  

 :ـ الكشو صاحل 

 .، دمشق 0824، أبريل  355الوضع االبيستمولوجي للسانيات ، جملة املعرفة ، عدد 

  :( هـ111)احلافظ أبو علي احلسن ،املاجريـ 
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 0828ألوىل ديسمرب السنة ا 3أسهل الطرق إىل فهم املنطق ، حتقيق حممد بن شريفة  جملة املناظرة عدد

 .املغرب،الرباط 

 :ـ مازن الوعر

، 355لعربية ، جملة املعرفة ، عدد ـ حنو نظرية لسانية حديثة وواقعية لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة ا 0

 .، دمشق  0824أبريل 

 .0822ـ حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب العربية األساسية ، دار طالس، دمشق،  3

، (0825) 5ـ النظريات النحوية والداللية يف اللسانيات التحويلية والتوليدية ، جملة اللسانيات ، عدد  2

 .  اجلزائر

 :ـ حممد اخلولي

 .0822 0األصوات اللغوية ، مكتبة اخلرجيي، ط

 :ـ حممد صاحل الضالع 

 .3113علوم الصوتيات عند ابن سينا ،دار غريب  ، القاهرة  

 :اسحممد وطـ 

والعربية لألجانب خاصة، املؤسسة الوطنية للكتاب ، أهمية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم عامة  

 .اجلزائر .7611

 :ـ خمتار أمحد عمر

 .0823، القاهرة 4ـ  البحث اللغوي عند العرب ط 0

 .0822دار العروبة ، الكويت ،  0ـ علم الداللة ، ط 3

 :ـ املخزومي مهدي
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 .لعربي نقد وتوجيه ، املكتبة املصرية ، بريوت ، دتيف النحو ا  

 :ـ مدكور عاطف

 . علم اللغة بني القديم واحلديث ، جامعة القاهرة ، دت   

 ( : عبد امللك)ـ مرتاض 

، معهد  0883ل ، نظرية التبليغ بني احلداثة الغربية والرتاث العربي ، جملة جتليات احلداثة ، العدد األو

 .ن ، اجلزائر دابها ، جامعة وهرااللغة العربية وآ

 (. 0882)  3بني السمة والسميائية ، جملة جتليات احلداثة ، عدد 

 :ـ املسدي عبد السالم 

 .0822ـ  األسلوبية واألسلوب ، حنو بديل ألسين يف نقد األدب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ـ تونس  0

 .0825دار العربية للكتاب ـ التفكري اللساني يف احلضارة العربية ، ال 3

 .  ـ اللسانيات وأسسها املعرفية ، الدار التونسية للنشر ، دت  2

 :ـ نعمان  بوقرة 

 .3112املدارس اللسانية املعاصرة ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ،  

 ( :هـ  643) ـ ابن يعيش ، موفق الدين 

 . د ت / بريوت / شرح املفصل ـ عامل الكتب  

 . ع املرتمجةاملراج:ثالًثا

 : ـ آن إينو 

، ار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، دمراهنات دراسة الدالالت اللغوية، ترمجة خليل أمحد وأسعد علي

 . 0821سوريا ، 
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 :أرنست فيشر ـ  

 .0882القاهرة . اهليئة املصرية العامة للكتاب . أسعد حليم : ترمجة . ضرورة الفن  

 :ـ أندري مارتيين

 .0826، دمشق نيات العامة، ترمجة أمحد احلمومبادئ اللسا

 :ـ إيلوار رونالد

 . 0821مدخل إىل اللسانيات ، ترمجة بدر الدين قاسم ، منشورات وزارة التعليم العالي ، سوريا ، 

 :ـ أوملان ستيفن 

 .0822ترمجة كمال بشر ، القاهرة ، : دور الكلمة يف اللغة 

 :ـ بارت روالن 

 .داللة ، ترمجة حممد البكري ، دمشق ، دتـ مبادئ يف علم ال 0 

 .0825ـ درس السيميولوجيا ، ترمجة بنعبد العالي ، توبقال ، املغرب ،  3

 (:إميل )ـ بنفنيست 

 .، دمشق  0824، أبريل 355، جملة املعرفة، عدد اللغة والتجربة اإلنسانية 

 : ـ بيار غريو

 .، بريوت ويداتع ، منشوراتـ علم الداللة، ترمجة أنطوان أبو زيد 0

 .0824، بريوت ، ـ السيمياء، ترمجة أنطوان أبو زيد 3

 : ـ جورج مونان 

 . غزاوي  مؤسسة الوحدة ، دمشق ، دتـ علم اللغة يف القرن العشرين ، ترمجة  0

 .0820ـ مفاتيح األلسنية ، ترمجة الطيب البكوش ، تونس ، 3
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 :ـ دي سوسري

، تونس ـ ليبيا ، ي وآخرين ، الدار العربية للكتابصاحل القرماد دروس يف األلسنية العامة ، ترمجة

0826. 

 :ـ روبنز

 .  0882.الكويت نوفمرب.عامل املعرفة، ترمجة أمحد عوض ،سلسلة (يف الغرب)موجز تاريخ علم اللغة  

 : ياكبسونـ رومان 

املغرب  3بيضاء  طدار توبقال  الدار ال ، حنون ومبارك الولي حممد ترمجة ، الشعرية قضاياـ  3

3822. 

العدد األول سنة . بسام بركة ، جملة العرب والفكر العاملى ، مركز اإلمناء القومى . ترمجة د. ما الشعر ؟ـ  2
 .  81 – 2ص .  8811

 

 (: دافيد)ـ سافان 

يو جملة عالمات يف النقد العربي ، يون.األصول السيميائية يف فكر شارل بريس ، ترمجة عبد امللك مرتاض

 .، اململكة العربية السعودية 0882

 (:جون)ـ سريل 

 .بريوت ( 0828) 8،  2تشومسكي والثورة اللغوية ، جملة الفكر العربي ، عدد 
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 :ـ فرانك باملر

، الكويت  الطبعة كتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ممدخل إىل علم الداللة، ترمجة خالد حممود مجعة

 .0882األوىل 

 :ن وقوفيك بيارلي ـ فوك كاتري

 .3829 .، اجلزائرعاشور، ديوان املطبوعات اجلامعية، ترمجة املنصف املعاصرة مبادئ يف قضايا اللسانيات

 :ـ كوردير

 .0825، الرباط مجال صربي، جملة اللسان العربي ، ترمجةمدخل إىل اللغويات التطبيقية

 :ـ ليونز جون 

 .0822صادق الوهاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ اللغة واملعنى والسياق ، ترمجة عباس  0

 .0826ـ نظرية تشومسكي اللغوية ، ترمجة حلمي خليل ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ،  3

 (:جريار)ـ لودال 

،  0825، لثالث، العدد اي، جملة العرب والفكر العاملبريس أو سوسري، ترمجة عبد الرمحن بوعلي

 .بريوت

 :ميشيل ماكارثيـ 

اجمللس األعلى للثقافة القاهرة   0قضايا يف علم اللغة التطبيقي ،ترمجة عبد اجلواد توفيق حممود ، ط  

3116. 
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 فهرس الموضوعات

 

 

 الصفحة الموضوع

 7 -5 المقدمة            

  154- 8 األسس والمفاهيم: القسم األول 

 9 (.مرحلة ما قبل اللسانيات)التأسيس التاريخي: أواًل

 19 .تأسيس المفاهيم واالصطالحات: ثانيًًا

 26 .للسانيات واإلجرائيالنظري التأسيس :ثالثًًا ثا

 44 .                              المسار والتحولالمدارس اللسانية،:بعًًارا را

 100 .المقاربات اللسانية الخارجية :خامسًًاق   

 310- 155 المباحث: القسم الثاني                             

 156 المبحث الصوتي: أوال

 223 تركيبيالمبحث ال: ثانيا

 310-251 المبحث الداللي: ثالثا

 311 الخاتمة
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